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UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA,
INDEHOLDENDE THORGILS THORDARSoNS

, KALDET
ORRABEINSFOSTRES

,
LIV OG LEVNET.

•t^EKKE for Grønlands ældste Historie og Geographie sær-

deles mærkværdige Saga er endnu aldrig for bleven udgi-

ven i Trykken, men en smuk dansk Oversættelse, efter

visse, men langt fra ikke de fuldstændigste Exemplarer

deraf, bam i det Skandinaviske Selskabs Skrifter (7de

Bind) for 1808 af Borge Thoijacius 1

,
med hans egen lære-

rige og interessante Indledning, samt hans som Philolog og
nordisk Oldgrandsker ligeledes berdmte Faders, Skule Thor-

laciuss, oplysende Anmærkninger. Forhen var den bleven

benyttet af Arngrim Johnsen, deels til hans Ciymogæa S.

149-50, deels til hans endnu ikke i Original udgivne Græn-

landiaj hvor han i 5te Cap., kun meget loselig ommelder

Thorgils Orrabeinsfostres Skibbrud og Ophold i Gronland,

ligesom og af Torfæus
,
som i den Henseende meddeler et

noget udførligere, men dog ingenlunde fuldstændigt eller

ndiagtigt Uddrag af Sagaen i hans Grænlandia antiqua

,

18de Cap. S. 130-51
,
men ellers af andre dens Beretnin-

ger om hans Ophold i Norge m. m. i hans Historia Norve-

gica Tom. 2, samt endelig, leilighedsviis, af Suhm, Scho-

ning og flere gode nyere Forfattere.

Skriftets sædvanlige Navn er Floamanna- Saga eller

’) En nordisk Helt fra det 10de Aarhundrede, Thorgils, kal-

det Orrabeins-Stifsons, Historie, oversat fra det gamle Skandi-

naviske o s. v. (S. 94, jfr. S. 223.)
frronlnnds historiske MindesTnserker. 2 Bind. (1)
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I

Floemændenes Historie, en Benævnelse der vel mest er ta-

gen af 4de til 12te Capitels Indhold, i hvilke vor Thor-

gilses nærmeste Forfædres og flere af de saakaldte ældste

Floemænds Herkomst, samt deres Bosættelse i en betydelig

Deel af det nuværende Arnes-Syssel paa Sdnderlandet i Is-

land, kaldet Floe, kortelig beskrives
,
mest i Overensstem-

melse med den ældste Recension af Landnama, som endnu

haves, til hvilket Skrift Forfatteren, eller i' det mindste en

sildigere Interpolator
,
paa et Sted udtrykkelig henviser.

Borge Thorlacius fremsætter i den nævnte Indledning {di-

gende grundede Bemærkning med Hensyn til Sagaens Ti-

tel: „Af den nordenfor Orebak beliggende Egns side og

sumpige Beliggenhed, hvorefter Herredet blev kaldet Floe,

have Indbyggerne faaet Navn af Floemænd
,
og heraf maa

Sagaens almindelige Titel forklares. Men da de -J Dele af

Fortællingen allene angaae Thorgils, da endog hine 9 forste

Capitler have bestemt Hensyn til hans Forfædres Shjæbne,

og saa at sige dreie sig om denne Familie, synes det rigti-

gere, at benævne Historien efter Thorgils, der i samme aa-

benbart spiller Hovedrollen.” Titelen til Sagaerts ældste

Text, hvoraf et Membranfragment nu er opdaget og vil

nærmere ommeldes i det fdlgende, hjende vi ikke, og

havde maaskee ikke engang lært den at kjende af det sam-

me Exemplars Begyndelse, da Éyrbyggja-Saga, strax efter

dens Slutning, begynder paa det samme Blad
,
uden nogen

Titel eller Overskrift. Ei heller har det af os herefter be-

nyttede Exemplar af vor Sagas almindeligste Recension,

hvilket vi have betegnet med E og som sees at nedstamme

umiddelbart fra en tabt Membran ,
nogen Titel

,
og vi for-

mode da at Titelen: Floamanna-Sagaj hvilken de fra sam-

me Kilde nedstammende Afskrifter A og G have, er tilfdiet

i nyere Tider til Underretning for Læseren. Sagaens (som

det synes) i det hele næstældste Recension, vor K, hvil-

ken vi endnu kun kjende i dette eneste Exemplar, der dog
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tydelig rober sin Oprindelse fra en Skindbog, har folgende

simple og rigtige Overskrift: Hér hefr upp sogu af porgils

Orrahcinsjustra ok Fldamonnum

,

d. e. lier begynder Thor-

gils Orrabeinsfostres og Floemændenes Historie. Syv af

os brugte Haandskrifter give Sagaen Navn af Historien om
nogle af Sonderlandcts, og især Flocns, Landnamsmænd el-

ler ældste Indbyggere, især Thorgils, Orrabeins Fosterson

' eller Stedsbn l
.

Da Sagaens forste 9 Capitler ikke egentlig vedkomme

vor Helts Levnet, men især omhandle hans Forfædre, og

tildeels de med dem samtidige Landnamsmænd eller ældste

Colonister i Floen og dens Naboegne , meddele vi lieret

Uddrag heraf, for saavidt de egentlig angaae Thorgilses

egen Stamme, — knyttet til en kortfattet Udsigt over dens

Historie og Hovedretningen af vor egen Helts Levnetsldb:

En norsk Jarl (over Fjordene, Fjorc)am, og end for over

Gaulum, efter Tillægget til Landnama, sidste Udg. S. 252)

ved Navn Hundolf (eller Hunnolf) havde tvende Bdrn;

Sonnen Atle og Datteren Solvbr 2
. Hun blev gift med Ha-

rald Guldskjæg, Konge i Sogn, altsaa een af den beromte

Fridthjofs Efterkommere iRegjeringen. Een af deres Dot-

tre hed Thora, som ægtede Kongen over Oplandene, Half-

dan Svarte (eller den Sorte); de havde en Son sammen,

ved Navn Harald, som arvede sin Morfaders Navn og Ri^e

efter hans og sin Moders Dbd
,
men selv ddde han ung, og

Sogn kom da under Halfdan Svarte, der saaledes arvede

1

) Saga af nokkrum landnåmsmonnum Sunnlendinga (en)

sérdeilis porgils p6r3arsyni
, kollu&um Orrabeinsfostra } ok

nokkrum Floamonnum,

Saaledes (nemlig Solvor) kaldes hun i nogle Exemplarer af

vor Saga og i Landnamas Tillæg; i sidstnævnte Skrifts 5le Bog
%

9de Gap. kalde nogle Exemplarer hende Salvor y andre Solvor

;

dette sidste Navn tillægges hende og i adskillige Afskrifter af Flo-
amanna Saga.

>

(i*)
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sin egen Son. Jlan satte da sin afdøde Dronnings Morbro-

der, Atle den Smækkre(7/m/i mj'6/i eller mjoi), til Jarl over

det sidstnævnte Rige. Han bestyrede det indtil Halldans

Son, Harald Haarfager, havde vundet Enevældet over Nor-

ge, og besvogret sig med Jarlen Hakon Grjotgardson
,
da

han siges at have overdraget denne sin Svigerfader Sogne-

fylhe. Atle Jarl vilde dog il;ke give Slip paa sit Herre-

domme derover, hvorfor Hakon paafdrte ham Krig, som

endtes med et Sdslag i Stafnæsvaag i Fjalefylke, hvori Ha-

kon Jarl faldt 1

,
men Atle Jarl fik saa farlige Saar, at

han maatte Hytte til Atled, hvor han kort efter ddde

deraf. Atles ældste Son Hallstein og hans tvende Bro-

dre vare fdrst Yenner med Vikingerne Ingolf og Leif (fra

Fjorde- og Fjale- Fylke) men siden bleve de Uvenner

Deres Strid endtes paa den Maade, at de to sidstnævnte,

efter at have fældet Hallsteins yngre Brodre, forvistes, ved en

Voldgiftskendelse, fra Fjordefylke, hvorefter de droge til

Island, som da var ubeboet, for at bosætte sig der. Kort

efter tog Hallstein den samme Beslutning
,

da han
,

efter

sin Faders Ddd, efterstræbtes af Kong Harald og hans Jarl

Hakon. Han udvandrede da fra Norge, og styrede til Is-

land. Ved dets sydlige Kyst led han Skibbrud i Nærhe-

den af Gaarden Stoksore (Stolåseyri) i den Egn som kal-

s

) Saaledcs berettes det virkelig i en særegen og vistnok gam-

mel Recension af Sagaen (vor F), skjdnt det hedder i de dvrige,

at Hakon Jarl fik Seieren (hvor dog muelig Ordet usigr ved en

Skrivefejl kan være blevet til sigr)

;

jfr. Thorlacius’s Anmærk-

ning 7. c. S, 224. Saaledcs stemmer denne hele Beretning noie

med LandnamasSte P. 9 Cap., efter dens ældste Recension, og til-

lige med Halfdan Svartes Saga 3die Cap. (paa det nær at Thora

der kaldes Ragnhilde) og Harald Haarfagers Saga, 13de Capitel.

Jfr. det endnu ikke udgivne Upphaf rikis Ilaralds hårfagra,

hvoraf et oversat Uddrag findes i Schonings Norske Hist. II, 55-

57 . En Lov om Leding, udgivet af vor Atle, som Jarl paa Gau-

lum, læses endnu i den gamle, ikke udgivne Gulcthingslov.

/
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des Orebak (EyrarbMi) ved det nuværende Handelssted,

som og er bekjendt under dette Navn. Han bemægtigede

sig der en anseelig Strækning Land, som ikke for var ta-

gen i nogens'Besiddelse, mellem Olvesaa og Rddeaaen, bo-

satte sig paa Gaarden Stjernestene (Stjurnusteinar) siden

kaldet Olverstade eller Olverstopte, samt anlagde senere

eller lod opbygge (ligesom mange andre Ilovdinger for

de til Island udvandrede Nordmænd) forskjellige andre

Gaarde i sit Landnam (eller Colonie-District), som laae i

det ovenmeldte Herred Floe, livilke han tildeels besatte

med sine Frigivne, som fra hans Trælle bleve til hans

Leilændinger. Han blev snart en mægtig Hovding, ikke

allene for sine Undergivne, men og for mange Naboer,

som underkastede sig hans Gode- eller Hdvdingddrame.

Med sin Hustru Thora Giversdatter, som han allerede i

Norge var bleven gift med, avlede han to Sdnner, Atle
• •

og Oiver. Den sidstnævnte gik til Sdes, blev en vældig

Viking og boesatte sig tilsidst i Sogn i Norge. Atle blev

derimod i Island, og valgte, efter Faderens Dod, Gaarden

Tradarholl til sit Hovedsæde. Han blev, ved gunstige

Omstændigheder, meget velhavende, men dode tidlig, da

han blev overfaldet og dræbt af Rafn Thormodsdn fra.

Ossabai (Ossabæ), i Anledning af en Eiendomstrætte om
en Kratskov i Nærheden af Bodvarstade. Atle efterlod

sig en Son, ved Navn Thord, kun 9 Aar gammel, som si-

den blev Fader til Thorgils, om hvem den storste Deel

af Sagaen handler. Thord foretog en Reise til Norge

da hans nævnte Son kun var to Aar gammel
,
men man

borte siden intet fra ham eller hans Skib. En rura Tid

derefter ægtede hans Enke Thorun en vis Thorgrim Or-

rabein (eller Skrammefod); han opdrog sin Stedsøn Thor-

gils, som derfor kaldtes Orrabeinsstjuprj Orrabeens Sted-

sdn eller O. jostri

>

O. Fosterson. Allerede i sine Borne-

aar dvede han sig i Sdraandskab, blev som Yngling An-
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forer for et Vikingeskib, incklrev tre Aars Skat af Sydcr-

derne for Hakon Jarl, Norges Hersker, ved hvis Hof han

lærte den da uncrc Erik Rode, der siden blev Grdnlands/O
Opdager, at kjende, og indgik med ham en venskabelig

Forbindelse. Ellers streifede Thorgils i nogen Tid om

paa Havet, men lod BSnder (Fiskere) og Handlende * fare

i Fred, samt viste sig stedse rede l il at hjælpe eller hæv-

ne den Undertrykte. Han udvirkede, hos Norges Regje-

ring, Tilbagegivelsén af hans Forfædres der inddragne

Eiendomme, men overlod dem, mærkværdig nok, tillige

med sin forste Kone, Gudrun, en skotsk Jarls Soster, som

han havde æglet. paa sit Udenlandstog, til en provct Yen,

Thorstein Hvido, som dog egentlig skulde forvalte dem

for hans spæde Son Thorleif, der med Moderen blev til-

bage i Norge. Selv drog Thorgils til sin Fædrenegaard

i Island, bosatte sig der, og giftede sig anden Gang med

Thorey, der nedstammede fra Odda. Efter 13 Aars For-

lob vaagnede den gamle Lyst til Sdfart og eventyrlige Fo-

retagender hos ham igjen, da hans Ungdoms-\ en Erik Ro-

de, der sandsynlig da har ponset paa sin Colonies Udvi-

delse, indbod ham til Grdnland. Hans Reise dertil, paa

hvilken han, efter længe at have drevet om i Soen, om-

tumlet af heftige Storme, led Skibbrud i en ubeboet Egn,

mellem Isbjerge, samt hans og hans Nærmestes der paa

Kysten udstandne Gjenvordigheder, ville stedse blive min-

deværdige, i Forening med den Sinds- og Legems -Styrke

hvormed han udholdt og overvandt dem, især ved at redde

sin i Oster -Grdnland fddte Sons Liv paa en vidunderlig

Maade. I Hovedsagen bære Efterretningerne derom Sand-

hedens umishjendelige Præg, skjdnt Kritiken, ved ndiere

Undersogelse, eet eller andetsteds kan finde noget at rette,

som uvilkaarlig Mis’fors taaelse hos Fortællere eller Af-

skrivere. Af alle Thorgilses Begivenheder er det vistnok

denne hans Grdnlandsreisq, som for os har den stdrsje

r

S

?t

/
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Mærkværdighed og Interesse, men da han, for saavidt \i

endnu vide, var (foruden lians egne Medreisende) den ene-

ste Europæer, soin, forend vor Graah, har saaledes bereist

Gronlands Ostkyst, al lian slap derfra med Livet, og maalte

endog, efter at have lidt; Skibbrud, og senere være blevet

alt berove t
9
opholde sig der i lire Aar, ligesom nu sidst den

beromte Boss paa det nordvestlige Ishavs Kyster, — saa

fordrer hans Eftermæle den Ret, at alt hvad Oldtiden, ,os

vitterlig, har sagt og skrevet om ham, kommer til vor

Samtids og Eftertids Kundskab, endskjont hine Efterret-

ninger tildeels ere fremsatte paa den Maade, som mest sva-

rer til Middelalderens Overtro og Fordomme. Er end en

Deel af dem nu kun lidet tillokkende for dannede Læsere,

som fordreiet af mindre oplyste Menneskers tdilesldse Ind-

bildningskraft og vildledte Forstand, saa åfspeile de dog

Oldefædrenes sande Charakteer, Tænkemaade og Meninger.

Af storst Vigtighed for os ere de deriblandt, om hvis Tro-

værdighed vi ikke kunne tvivle som ægte historiske Beret-

ninger, og som tillige ere næsten de eneste, fra en saa æld-

gammel Tid
,
der give os en sandru Skildring af Beliggen-

heden, Udstrækningen og den vilde, udyrkede 'tilstand al

Gronlands Ostkyst, samt tillige tydelig vise os, at dens

Afstand fra og dens Forhold til Osterbygd og Vesterbygd

sidst i det 10de og forst i det Lite Aarhundrede, omtrent-

lig have været de samme som de nu ere i vore Dage, samt

stemme saaledes overeens med Graahs Erfaringer, som

vistnok forst uddroge os og liere af den langvarige Vildfa-

relse om den gamle Osterbygds sande Beliggenhed, til hvil-

ken en med Tiden opstaaet og almindelig vedtaget Navne-

forvirring 1

,
i Forbindelse med de gamle Efterretningers

») Den nemlig, at man i nyere Tid (f. Ex. selv Forlæns) har

skrevet og sagt usiurbygd og Veslurbygd

,

ligesom i Dansk

Osterbygd og Vesterbygd. Derved fattede de fleste, baade Is-

lændere og Danske, den Mening, at enhver at disse to Bygder

i
I
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ukritiske og unøiagtige Fremstilling i forskjellige trykte

Udgaver, havde forledt baade os selv og de fleste andre

blandt vore Samtidige. Forst ved Kildeskrifternes nøiag-

tige Eftersyn, Undersøgelse og Collationering ere vi biev-

ne oplyste om deres sande Beskaffenhed, — og nu forst er-

fare vi saaledes, ved en lignende Behandling af denne Sagas

tildeels hidindtil, i nyere Tider, aldeles ubekjendte og ube-

nyttede Recensioner, at den fremstiller Grønlands Ostkyst

som havende en meget stor Udstrækning og dog næsten

ubeboet; som gjennemskaaren af mange Vige (eller Sunde)

og Fjorde, samt frygtelige Jokler eller Isblinke, over hvilke,

i Forbindelse med den uden for Kysten liggende Havis, det

.

ikke var mueligt at komme i to Vintre og en mellem dem
værende Sommer, mod Vesten, fra det østligste Punkt paa

Kysten, hvortil Storm og Skibbrud først førte dem. At

dette Sted har ligget mod Vest eller Nordvest fra Island,

indlyser af den Sagaskriverens Beretning: at vor Thorgils,

paa hans Reise til Grønland
,

vel seilede med en god Vind

ud af Leirevaags Havn og Faxebugten paa Island, men fik,

strax da han havde tabt Landet af Sigte, en bestan-

dig Modvind med heftige Storme, der vedvarede, som
det synes uafbrudt, i hele tre Maaneder, indtil Skibet

først eller midt i October, drev op paa Grønlands ubeboede

Kyststrækning i en Vig mellem Isbjerge, men dog paa en

sandet Strandbred. Først efter 14- Aars Forløb (og efter

at 10 eller 12 medbragte Trælle havde dræbt Thorgilses

Hustru, medens han og de fleste frie Mænd vare paa Jagt,

maattc have ligget paa Grønlands tilsvarende Ostkyst og Vest-

kyst, Undersoger man derimod de ældste Sagaer og deres ægte

Afskrifter, finder man næsten stedse eystri bygd, vestari eller

vestri byg$, det vil sige den ostligere eller vestligere Bygd, og

disse Benævnelser udtrykke da rigtig de geographiske Forhold

hvori Julianchaabs District og den norden forNunoarsok liggende

Kyststrækning (ved Baals Revier o. s. v.) staae til hinanden. '



I

UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA. 9

samt roet bort paa hans Slub og borttaget Fodemidler, Ki-

ster, Redskaber m. m.) hunde han og hans efterladte Fdige

homrne bort fra dette, hidindtil af Isen til Lands og Vands
omspændte Sted, hvorfra, eftersom Sagaen udtrykkelig

melder, Bygden, eller Landets beboede Egne, hvortil de

Reisende agtede sig, forudsattes at ligge i Vesten
,

hvilken

Haas da Thorgils og hans Mænd toge
,
da Isen endelig lds-

nedes, og Rejseselskabet begav sig paa Toget, langs Kysten,

i en Skindbaad (bygt paa Skrælingernes eller Eskimoernes

Maade). Dog kom de den Sommer ikke længere end til det

saakaldte Seleyrar eller Selefre 1 (en Had Landtunge eller

jævn udgaaende Strandbred, hvor Sælhunde havdes i

Mængde). De opholdt sig der Vinteren over. Omtrent

midt i April begave de sig derfra. Efter at de havde reist

hele 14 Dage ommeldes det, at de paa en lille O fandt

nogle faa Æg, lagte af Svartbagen (larus marinus), hvilke va-

re dem en stor Vederkvægelse, da de ellers havde Mangel

paa Levnetsmidler. Dog arbeidede de sig med Mdie frem,

langs forbi en Isblink, indtil de fandt et Landingssted un-

der en steil Klint eller Klipperække, hvor de kunde opreise

deres Telt. De mistede der om Natten deres JBaad
,

hvil-

ket nær havde bragt dem til Fortvivlelse, da de ikke kunde

vente at komme frem paa en anden Maade end at kravle

over Isbjerge og steile Klipper. Dog Idstes de snart af

denne Vaande, da Vilde (Eskimoer) som havde taget Baa-

den, havde bragt den igjen til samme Sted. Fdrend de

toge fra denne Landingsplads, vare de saa heldige der i

Nærheden at fange en Bjdrn, som sprællede i en Isvaage

med brækket Forbeen, næsten forkommen af Snee og F rost.

Derefter styrede de ud paa Havet, og roede foran mange
Vige, Sunde eller Fjordmundinger (som her i det hele

bleve bredere). En Dag, da de befandt sig midt i Aab-

*) Enkelte Excmplarer have iSelef, andre Seleyar
, Sælhunde-

nes 6 eller Oer.
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ningen eller Gabet al* en stor og bred Fjord, overfaldtes

de af Modiglied og Torst, saa at de nær vare bievne der,

hvis Thorgils ikke havde benyttet et meget naturligt Til-

fælde som et foregivet heldigt Varsel, hvorved hans Mænd
fik Mod, fordoblede deres Anstrængelser og kom snart til

vindende Vand, hvor de slukkede deres Torst, samt endelig

kom til et Landingssted paa den anden Side af Kysten, uden

for Fjordens Udlob. Derfra fortsatte de Reisen i 3 Dage;

derefter traf de Thorgilses Forvalter eller Bryde (som var

lobet bort med Trællene eller bortfort af dem); lian be-

rettede, at han og Trællene havde den sidste Vinter op-

holdt sig i Nærheden af Sælore. De reiste endnu længe,

langs Kysten, til Sdes, og ud paa Efteraaret landede

de i en Fjord, hvor de forst/andt et Ndst, eller Skibshuus,

(indrettet paa norsk Maade) og i Nærheden deraf en Gaard.

Dens Beboer, en Mand af skandinavisk Herkomst, ved Navn

Rolf, tog vel imod dem, samt, fortalte, at et Skib den Sommer
var seet der udenfor, og havde drevet Fiskerie, men at

ingen af Mandskabet havde der gaaet i Land. Tillige

sagde han, at hans Gaard ikke laae i selve Bygden, men i

en betydelig Afstand fra den, og at Veien til den ikke var

saa lang, som den var vanskelig og besværlig. Han tilbod

dem derfor at huse og beværte dem Vinteren over, hvilket

Tilbud de modtoge. Ellers aabenbarede Rolf dem, at han,

formedelst begaaet Drab, var forvist fra Bygden 1

,
og du-

skede Thorgilses Mægling, naar han kom dertil, til sin Be-’

naadfiing eller Fredlysning. Om Foraaret overlod Rolf

Thorgils og hans Medreisende sit Skib
, hvorpaa de atter

1

) Al dette og liere Sagasteder erfare vi, at saadanne l’orvistc,

fredlosc Mennesker hyppig opholdt sig i GrOnlands Udorkencr

eller saakaldle Ubygder; det er da ikke usandsynligt al nogle af

dem have indgaael Forbindelser med Eskimoerne, som allerede

for og ved den Tid vides at have været eller omvankel paa Lan-

dets Vest- og Ostkyst.
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begave sig paa Reisen. Nu styrede de syd paa, indtil de

kom forbi Landets Sydspidse (Cap Farvel), men Yeien til

Bygden var dog i det hele saa lang, at skjont intet Uheld

tilstedte dem, kom de ikke forend henimod Eftpraaret til

nogen Ilavn i de beboede Egne. De fandt den i en Fjord,

i hvilken et andet fra Havet kommende Skib indseilede paa

samme Tid. De erfarede snart at det var fra Norge
,
men

kom sidst fra Island, og fortes af Thorgilses gode gamle

Yen Thorstein Hvide, som var kommen for at opsuge ham

og sin Stedsun Thorleif i Gronlarid 1
. De overvintrede nu

i Ostbygden, og Thorgils selv, med 12 af hans og Thor-

steins Fdlge, begav sig i den Henseende til Erik Rodes

Gaard (Brattelid), efter hans Indbydelse. Thorgils fandt

sig dog ikke ret vel forndiet med Eriks Modtagelse eller Be-

værtning. Han besluttede saaledes snart at opgive sit

Forsæt om at bosætte sig der i Landet. Om Vinteren fæl-

dede han en Bjdrn
,
som var et meget skadeligt Rovdyr,

hvorfor han tilkom en Godtgjorelse
,
humtil alle Landets

Indbyggere (efter fælles Vedtægt) skulde bidrage. For at

inddrive denne saakaldte Bjornetold i Vesterbygden, hvor-

fra den ikke i Vintertiden var indkommen ,
reisle Thorgils

med sit Skib derhen
,

efter at have udvirket Rolfs Frifin-

delse eller Fredlysning, og lovet Erik Rude at hjelpe ham

til at udrydde en Roverbande, som havde sit Tilhold paa

nogle Oer (eller Skibe) i Eriksfjord en. Da Thorgils kom

til Vesterbygden traf han en Bonde der, ved Navn Bjalfe,

som paatog sig at drage omkring for at inddrive hans

Bjornetold, naar han imidlertid vilde beskytte hans Hjem

mod Roverne, som da vare komne did til Egnen, og havde

*) Defté Sammentræf synes »vel at falde i det Vidunderlige,

men kan i visse Maader sammenlignes med det nylig skete, at

Capt. Ross ihrlostcs fra det 'nordvestlige Ishavs Kysler, mod al

Sandsynlighed, af del selvsamme Skib, hvormed han havde gjort

sin forste Opdagelsesrejse til de nordlige Polaregne.

I
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Derfor havde han og den Forndielse al see den

deres Tilhold paa en nærliggende Oe. Thorgils underret-

tede Erik Rode lierom, og bad ham indfinde sig, efter Lof-

te, for at de i Fællesshah luinde angribe Roverne. Erih

horn dog ikke til bestemt Tid, men det lykkedes alligevel

Thorgils at udspeide og overvinde Roverne, hvorved han

erhvervede sig 2 Shibe og meget andet Bytte. ' Han vend-
• •

te derpaa tilbage til Osterbygden. I Gronland erhvervede

han sig mange Venner saavel ved de der udfdrte store Be-

drifter, som det Ædelmod
,
hvormed han erstattede mange

den dem afRoverne tilfoiede Skade, af det fra disse erobrede

Bytte.

fredlyste Rolf hjemkommen og forligt med sine Landsmænd,

samt at opsporge sine bortløbne forbrydershe Trælle, og

straffe dem med ny Trældom, til hvilhen han overlod Frem-

mede dem, mod Værdies Erlæggelse. * Derefter drog han

bort fra Gronland i Selshab med sin norske Ven Thorstein

Hvide.

Af den her fremstilte hortfattede Udsigt over Thorgil-

ses Reiser og Bedrifter i Gronland vil den opmærksomme
Læser snart kunne lægge Mærke til, at det nddvendig maa
antages, at Thorgils, efter at have, i 3 Maaneder, liavt be-

standig Modvind, med heftige Storme, paa hans forehavte
• •

Reise til Grdnlands Ostbygd, hvortil han i al Fald, naar

Vinden havde foiet, fra Faxebugtén i Island af, inaatte

tage en vestlig Cours — ingenlunde hunde fordrives vester,

og syd paa, forbi Cap. Farvel og det nærværende Juliane-

haabs District (hvilket mange hidindtil have antaget for

Veslerbygden) samt endvidere langt imod Norden til de vilde-

ste Uddrkener,— men at han tværtimod maatte, af hin bestan-

dige Modvind, forst drives mod Osten (rimeligviis sonden, mue-

lig dog norden for Island) men siden mod Nord og derjiaa mod
Nordvest o.s.v.,indtil han ledSkibbrud ved een afOstgronlands

Isblinhc eller dette Fastlands Isfjelde. Fra Landingsstedet

maatte han
,
efter Sagaens udtrykkelige Vidnesbyrd

,
vente
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Bygden i Vesten, og følgelig sdge at: naae den ved at følge

Kysten i denne Retning,-^- indtil han, hvilket Sagaen og

udtrykkelig beretter, dreiede af mod Sønden
,
forbi Landets

sydlige Spidse; først efter da igjen at have vendt mod Nor-

den, kom han til Havn i Osterbygden og derfra til Eriks-

fjorden. Først senere begav han sig derfra til Veslerbygden.

Sætte yi derimod at Thorgils, mod alle Naturens Love

(naar Sagaens Beretning følges) strax er .drevet langt mod Vest

og Nord, samt endelig op paa Grønlands Vestkyst, maatte

han der vente Bygden i Syden, eller og i Osten, efter den

gamle Hypothese om Ostbygdens Beliggenhed.' Ventede

han den dog virkelig, efter Sagaens Udtryk, i Vesten, maatte

han strax have sat sin Haas saaledes og da være kommen til

den amerikanske Kyst. Da maatte Grønlands Osterbygd

have ligget der, påa Vestkysten af Baffins Bay, eller og no-

get sydligere, samt saaledes omtrentlig smelte sammen med

de Gamles Ilelluland; dog maatte da Vestbygden natur-

ligviis søges endnu vestligere, men med slige Urimeligheder

ville vi ikke længer opholde vore Læsere.

I det vi derimod trøstig antage den Mening, at Thor-

gils forliste paa Grønlands af Skandinaverne ikke regelmæs-
••

sig beboede Ostkyst, bemærke vi her, hvilket og tildeels

vil erfares af det foregaaende, at Eskimoer allerede da,

efter Sagaens Fortællinger paa flere Steder, sees at have

omvanket der, allerede sidst i det 10de Aarhundrede, skjont

neppe i noget betydeligt Antal. At Sagaen kalder dem

Trolde {troli) kan ikke forvilde os; deels kaldtes den ost-
%•

lige Egn af Ostergrønland ofte Trollabotnar (Troldbugtens

Kyststrækninger), saa at Indbyggerne følgelig maatte kaldes

troll eller Trolde, og deels vide vi at Eskimoerne lige til

Islændernes sidste Bekjendtskab med Grønland, (endnu sidst

i det fjortende Aarhundrede) af dem fik vdette Navn, efter

hvad vi nærmere paa forskjellige Steder i dette Værk kom-
me til at udvikle. Vore Læsere, ville i ovenanførte Frem-

i

i
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stilling finde meget hidindtil ubekjendt, og som ikke læses

i Sagaens danske Oversættelse, men dette foraarsages na-

turligviis deraf, at Oversætteren ikke kjendte eller benyt-

tede Sagaens fuldstændigste Recension. Vi selv have ei

heller kjendt denne, forend ved nærværende Arbeide
,
og

beklage, at de deri indeholdte Efterretninger ikke forvare

komne til vor, eller selv til Torfæuss, Erichsens, YVorm-

skjolds, Estrups, Bredsdorffs og liere om det gamle Gron-

lands Geographie handlende gode- Forfatteres Kundskab.

Fuldt saa beklageligt er det dog, at det meste af flen eneste

Membran, hvoraf Levninger endnu haves, nu, saavidt vi

vide, er ganske tabt, skjont det er vel mueligt, at det orn-

meldte vidtløftige Stykke af Recensionen F nedstammer fra

andre Brudstykker deraf. Arngrim Johnsen lader dog til

at have havt et Exemplar, som har indeholdt mere end

hvad vi nu k jende, i det han fortæller at Thorgils i Grøn-

land har dræbt adskillige af hine saakaldte Bjergtrolde (dæ-

mones montanos)

,

at sige Eskimoer eller Vilde, hvorom de

af os benyttede Haandskrifter intet melde.

Thorgilses Udreise fra Grønland var nær bleven ligesaa

Aheldig for ham og hans Folge som Seiladsen dertil. Lang-

varig Modvind drev hans Skib fra den rette Haas, saa at

de, mod Sommerens Ende, fordreves til Irlands vestlige

Kyst, hvor de, skiont mod deres Yillie, nddtes af den sil-

dige Aarstid til at overvintre. Næste Foraar seilede de fra

Irland til Norge, (hvortil de formodentlig for Thorstein

Hvides Skyld vare bestemte), men forliste ved Kysten af det

norske Helgeland. Næste Sommer fik dog Thorgils
,

paa

sin Hjemreise til Island, det haardeste Veir. En Sostyrt-

ning tilfdiede hans hditeJskede Son Thorfinn en saa voldsom

Trykning, at han fik en Blodstyrtning, af hvis Folger han

dbde. Derover havde Thorgils nær sflrget sig ihjel, indtil

hans Sorg adspredtes noget ved en List af hans Venner.

Derpaa begav lian sig hjem til Tradarholt, hvor han, noget
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derefter, giftede-sig tredie Gang med Helga, en Sdster til

den berdmte Laugmand Skapte Thoroddson, og fra dem

regner en talrig, endnu tildeels i Island og Danmark blom-

strende, Stamme sin Herkomst. Han ddde 85 Aar gammel.

Om denne Sagas Affatningstid haves disse Meninger af

grundige Lærde, nemlig: A) B. Thorlacius (/. c. S. 203) :

t
Landnama an fores kun paa et Sted udtrykkelig, nemlig i

Enden af 3die Cap. Men ved at sammenligne f. Ex. det

5te, 8de, Ode Capitel og liere Steder med Landnamas 5te Bog
8de, Ode og 10de Stykke vil man finde en næsten ordret

Overensstemmelse. At een af Forfatterne bar havt den an-

den for Oie og troligen fulgt ham, er aabenbart; men da

Landnama er samlet til saa forkjellige Tider, og Værkets

sidste Bearbeider Hauk Erlendsdn ddde fdrst 1334, saa er

det ei urimeligt, at den Landnama, som i Floamannasa-

gas 3die Caj). citeres, er een af dens ældste, maaskee endog

Are Frodes eller Kolskeggs Recensioner; og Landnamas se-

nere Fortsættere, Styrmer, Sturla eller Haul; kunde da

gjerne have indfort benævnte og andre Stykker af vor Sa-

ga” o. s. v.
tk
Sagaen er altsaa uden Tvivl forfattet noget

hen i det 13de eller senest i Begyndelsen af det 14de Secu-

lum, og kunde altsaa gjerne være benyttet til Landnamas

Fuldbyrdelse, men hvilken af disse Meninger man end anta-

ger, bevises ved hver af dem vor Histories Paalidelighcd.”

B) P. E. Muller mener (i Sagabibliotheket) at Stykket om
Thorgilses Forfædre neppe kan være skrevet tidligere end

efter Midten af det 13de Aarhundrede, samt har erholdt sin

nærværende Form i Begyndelsen af det 14de Aarhundrede.

Efter en foretagen Jevnfotælse af Landnamas nu tilværende

ældste Bearbeidelse,med Sagaens forsltjellige Recensioner,ha-

ve vi fundet at de, og især de ældste og bedste af disse, kun

have optaget noget af dens, men ikke noget af Hoksbogcn

eller de dvrige nyere Omarbeidelser af Landnama. Saga-

ens fdrste Grundlæg kunne altsaa gjerne være bievne op-
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tegnede raidt i det 12te eller ftfrst i det 13de Aarhundrede,

skjdnt de, ved forskjellige Samlere og Bearbeidere
,
senere

liave faaet betydelige Tillæg og Forandringer. Suhms hcr-

tilhorende, formedelst de af ham benyttede feilagtige Af-

,
skrifter noget vaklende, Meninger faae vi bedre Lejlighed

til at omhandle i det følgende.

Vi have gjort os al Umage for at samle og under-

søge alle de Haandskrifter
,
som vi her kunde overkomme

af Floamanna-Saga
,
for om mueligt, blandt andet, derved

at kunne med nogen Sikkerhed bestemme dens Affattel-

ses Alder. Desværre er det ikke kommet til vor Kund-

skab, at nogen fuldstændig Membran er nu til af Sagaen,

hvoraf man herom kunde drage nogen sikker Slutning. Der-

imod have vi været saa heldige at opdage et Blad af en for-

hen tilværende Pergaments-Codex,* som indeholder Sagaens

Slutning, saaledes afvigende fra samtlige os bekjendte Pa-

pirs Afskrifter, at den uden al Tvivl viser sig som den al-

lerældste Recension, hvilket vi maae forbeholde os at ud-
I

. #
* 9 t L

vikle nærmere i det folgende. Dette unike (og saavidt vi

vide i denne Henseende aldrig for afskrevne) Blad findes i

den Arnæmagnæanske Haandskrift Samling under Nr. 445,

bj i'4to, men sees slet ikke at været blevet nævnt i de 9ver

den affattede Cataloger. Vi have allerede her ovenfor I,

510 ommeldt dette Blad, da det tillige indeholder Begyndel-

sen til Eyrbyggja, og udgjor, med et andet til Eyrbyggja hen-

liurende Blad, de eneste bevarede Levninger af en ellers

tabt og vistnok uvurdeerlig Codex. Vi meddele Fragmen-

tets Indhold, forsaavidt det her- vedkommer os
,
som Tex-

tens Slutning i de nærværende Uddrag af Floamanna-Saga.

Originalfragmentet synes
,
efter Bogstavernes Form, samt

Retskrivningen i det hele at domme, at være skrevet sidst

i det 14de eller forst i det 15de Aarhundrede. Nogle Ord

deri vare ved Tidens og muelig tillige Behandlingens Ind-

flydelse, næsten udslettede og kun med megen Moie og v

s
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Synsanstrængelse læselige. De fuldstændigere, af os benyt-

tede Papiirshaandskrifter, ere fdlgende, lier betegnede efter

Alpbabetets Orden, med de Bogstaver som vi, for Colla-

tioneringens Skyld, have tillagt ethvert af dem især.

A) Et særdeles zirligt og tydeligt, samt, som det synes,

efter sin Original ndiagtig afskrevet Haandskrift paa 92

Sider i Folio, som af Retskrivning og Interpunctions-Maade

at domme synes at være (paa forste eller anden Haand) af-

copieret fra en Membran. At dette virkelig har været Tilfæl-

det, kan endvidere sluttes af nogle med samme Haand i Mar-

gen tilfoiede Varianter, der deels noiere efterligne Membra-

nernes sædvanlige Abbreviaturer, deels synes at være tagne

bogstavelig fra Originalen, men berigtigede i denne Afskrifts

Text,— men vi vide det end ydermere med Vished ved een

af disse Læsemaader, som udtrykkes saaledes, i Slutningen

af det 7de Capitel: i Texten „j,'reisis gjofina”

;

i Margei*:

"Ifgjofina, M cm b r. se d pr av c.” Hvem denne Membran

i sin Tid har tilhdrt, eller hvor den tilsidst er bleven af, er

os fuldkommen ubekjendt. Derimod har Afskriften, sont

synes at være skrevet omtrent 1755, maaskee af Præsten

Odd Johnsen, tiihort den beromte Gerhard Schoning, som

egenhændig har tegnet sit Navn paa Titelbladet, og ligele-

des paa Smudsbladet Ordet : „excerperet”, — uden Tvivl til

Brug ved Udarbeidelsen af hans norske Historie (hvori dog

kun lidet om Thorgils forekommer, da det mærkværdigste

deraf blev af Forfatteren forbeholdt de fdlgende ikke fuld-

forte eller udgivne Dele). Dette mærkelige Haandskrift er

formodentlig efter Schdnings Dod solgt ved Auction i Kjo-

benliavn, og har senere tilhdrt afgangnc Provst Arne Thor-

stensentil Hof i Vapnefjorden i Island
3
ved hans Eftermands,

Hr. Provst GuttormThorsteinsens, Omsorg er det nu kommet
1 min, Finn'Magnusens, Eie. Vi have lagt det, som vitter-

lig og formodentlig umiddelbart nedstammende fra enMem-

Rrnolnuds historiske Mindesmærker. 2 13ind. (2)
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bran, til Grund for vorText, med Undtagelse af Sagaens

Slutning (og navnlig Slutningen af det 33te samt hele det

34te Capitel) som, efter det ovenbemærkede, er afskrevet

fra et ældgammelt originalt Pergamentsfragment i den Ar-

næ-Magnæanske Samling. Dog ere dette Papirshaandskrifts

Læsemaader i de samme Stykker noie anfdrte blandt Vari-

anterne.

B) Et Haandskrift i Folio, skrevet omtrent 1640, som

det synes correct efter sin Original og med en temmelig

god Retskrivning. Capitlerne ere ikke numererede. Det

er kommet fra Island, og tilhorer nu mig, Finn Magnusen.

C) Er ogsaa i Polio, samt tilhorer den Arnæ-Magnæ-

anske Samling under Nr. 164 C. Arne Magnussen har ved-

foiet den en Seddel med disse Linier «Ur buk peirri er ek

jékk aj Jonas Dadasyni”, — Det synes at være skrevet hen-

red 1650.

D) Ligeledes i Folio, i sammeSamling under Nr. 163D,

Arne Magnussen har paa en vedlagt Seddel bemærket

at han har faaet det 1711 af Sigurd Jonsen paa Ferja, samt

at det sikkert nok var ældre end 1683. Dette Manuscript

er benyttet ved Anmærkningerne til den Thorlacianske

Oversættelse, med Hensyn til de deri indeholdte Tillæg og

Læsemaader. Det synes at*være skrevet med samme Haand,

som det næstforegaaende.

E) I Qvart, af samme Samling, under Nr. 517, skre-

vet med Torfæus’s Afskrivers, Asgeir Johnsens Ilaand, som

det synes, efter en Membran. Dog characteriseres det, med

Grund, af Borge Thorlacius, vel som
Ck
overvældet med Ab-

breviaturer’, men dog mindre rigtigt end Samlingens 516

(see vort Litr. G.)

F) Ligeledes, under Nr. 515. Efter Arne Magnussens

Vedtegning er det kommet til ham fra Gaarden Skard paa

Skardsstranden, og havde forhen tilhort Hr. Thord Johnsen,

som blev Præst tilHitardal 1634; — det synes at være skre-
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vet omtrent paa den Tid eller vel endog noget for. I Mar-

gen ere adskillige Varianter og korte Bemærkninger tilfoiede

af en anden gammel Haand. Bette Exemplar afviger mær-
kelig fra alle andre nu bekjendte, og er, især i Efterretnin-

gerne om Thorgilss Gronlandsreise, betydeligen udforligere.

Det (eller dets Kilde) er ikke benyttet ved den Thorlacian-

ske Oversættelse; ei heller, saavidt vi kunne see, af Torfæus

eller Arngrim Johnsen. I Margen er det inddeelt i 33
Capitler — og bliver for os særdeles mærkeligt derved, at

Pladsen for enkelte Ord undertiden findes blank, og vidner

saaledes derom at Afskriften er taget fra en gammel, paa

enkelte Steder ulæselig Codex.

G') Ligeledes, under 516, skrevet af Ketil Jdrundsen,

som blev Conrector v^d Skalholts Latinskole 1623. Det

synes at være afcopieret fra en Membran, med en sjelden

Accuratesse. Det er benyttet ved den Thorlacianske Oveiv
i

sættelse; see ovenfor under E. — I Margen ere nogle Vari-

anter tilfoiede med forskjellige gamle Ilænder.

H) I O vart, skrevet omtrent midt i sidstafvigte Aar-

hundrede; er af mig, Finn Magnusen, erhvervet fra Island,

V Ligeledes; skrevet 1750.

KJ Ligeledes
;

det er erhvervet i Island af Hr. Syssel-

mand Thord Sveinbjornson, og fra ham tilsendt mig, Finn

Magnusen. Det lader til (paa forste eller anden Haand) at

være skrevet efter en nu ganske ubekjendt Membran.

L) Fragmenter i 4to, skrevne i Island, formodentlig

henved 1700; os tilsendte fra Hr. Agent Svendsen paaOnun-
darfjord.

MJ Et Haandskrift i Qvart, i afg. Professor Basks

Samling, (nu tilfoiet den Arnæ-Magnæanske), Nr. 30. Det
er skrevet i Island ved Udgangen af det sidstafvigte Aar-

hundrede.

NJ Ligeledes, i samme Samling Nr. 37 ,
skrevet i Is-

land 1813.

(2*)
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De ovenmeldte 14 Haandskrifter tilhore forslijel lige

Recensioner, som kunne, efter deres formodede Alder og

anden Beskaffenhed, inddeles i Classer
,
som atter tildeels

have deres Underafdelinger, nemlig:

Iste Classe: Den ældste Recension, hvoraf kun et

ovenfor S. 16 beskrevet Membranfragment er tilbage. Det

viser sig og at være den virkelig (os bekjendte) ældste Text,

især derved, at ingen af Thorgils Orrabeinsfostres Afkom

deri nævnes ved Navn. Numererede Capitler forekomme

ligesaa lidet i denne som andre gamle Membraner.

2clcn Classe: Den (saavidt vides) næstældste Recension.

Heraf havek kun Haandskriftet Litr. K. Det er tit meer

kortfattet end de ovrige. Den deri indeholdte Recensions

hoie Alder synes især at kunne udledes deraf,* at det blandt

Thorgils’s Efterkommere kun nævner Biskopperne Thorlak

og Jorund, men indeholder ikke Jon Hakonsdns yngre Slægt-

register, som nu findes tilfdiet alle de fdlgende. Vi formode

dog (efter hvad vi paa sit Sted nærmere ville suge at udvikle)

at denne Classe forhen, efter Tidsfdlgen, har kunnet gives

tvende Afdelinger, nemlig a) den fdrste, forfattet noget ef-

ter den hellige Thorlaks Ddd (1193), og b) den anden, fort-

sat i Bishop Jdrunds Tid (benved 1268). Den er tiu (hvil-

ket ikke er Tilfældet med nogen af de ovrige Recensioner)

inddeelt i 22 Capitler.

Sdie Classe

:

Hertil henhorer Haandskriftet F, som er

vidtløftigere end de ovrige, især i Beskrivelsen over Thor-

giis’s Gronlands-Reise ,
som muclig altsaa, forsaavidt, er

udsprunget af andre Kilder, f. Ex. gamle os nu aldeles ube-

kjendte Folkesange. Slægtregistrene kunne her være til-

foiede af en langt yngre Afskriver. Den har i Margen en

særegen Inddeling af 33 Capitler*

4dc Classe: som igjen har forskjellige Underafdelinger:

a) De upaatvivlelige Afskrifter af een eller liere gamle

Membraner (i al Fald af samme IIoved-Recension) nemlig
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A, E og C. De have alle været inddeelte i 34 Capitler,

hvis Numerering man dog senere har lilfoiet. Hertil han

man vel og regne den (os ellers ubekjendte) Afskrift som

Borge Thorlacius især liar lagt til Grund for sin danske

Oversættelse. Den var i Folio, skrevet med en temmelig

ny Haand, men var 1770 solgt paa Bogauctioncn efter afg.

Sysselmand John Arnesen, Forfatter til det hekjendte Skrift

om den Islandske Rettergang.

b) Haandskrifterne C, D, som stamme fra en fælles

Original, samt synes og at være skrevne med samme Haand.

De have intet Capiteltal.

c) Haandskrifterne 2>, /f, som ligeledes, efter de fleste

Læsemaader, ere udsprungne af en fælles Kilde skjdnt me-

get forskjellige i Alder. De have ingen mimererede Capitler.

d) /, inddeelt i 34 og M i 35 Capitler, afvige i adskil-

ligt fra de andre, men ere mere kortfattede og tillige (især

det sidste) meget ucorrecte.

c) N er inddeelt i 47 Capitler, og L sees at have havt

en lignende, skjdnt ei aldeles den samme Capitel-lnddeling.

Vi bemærke, at vi ved Collationeringen af denne Saga

have optegnet en stor Mængde Varianter, hvoraf det meste

(med Undtagelse af vigtige Ord og Navne) efter ndiere Prø-

velse atter er blevet udslettet, som overflødigt, med Undta-

gelse af det Stykke som handler om Thorgils’s for os især

vigtige Grønlandske Reise og Tildragelser.

Det er især følgende Steder eller Capitler af Landna-

mas ældste Text (B; see her ovenfor II, 15, samt I, 18, 51)

som vi have jevnfort med andre tilsvarende i vor Saga:

Landnama. Floamanna-Saga .

I, 3 (om Ingolf, Leif, Atle Jarl og hans Sønner

samt deres Slægt 2 Cap.

I, 4, Ingolfs og Leifs Strid med Alles Sønner .... 3 —
V, 7, Om Flose Thorbjdrnsdn m. m 6 —
— 8, LoptOrmsdn, kaldet Eyrar-Lopt, lians Slægt m.m. 5 —
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V, 8, Thorvid eller Thormod, hans Sun Rafn m. m . 5 Cap.

— 9, om Kong Høraid Guldshæg i Sogn, og hansSlægt 1,4 —
— Atle Jarl og hans Son Hasteins (eller Hallsteins)

Nedsættelse i Island, dennes Sonner m. m 4 —
—Om Hallstein paa Framnes m. 11 5 —
— Om Onund Bild . 8 —

• •

V, 10, om Osspr Hvide, hans Landnam, Slægt og

Frigivne, samt Rafns forste Trætte med Atle

Hallsteinsdn 6 —
— Rafns og Atles Strid 7 —

••— ( >nunds Venshab for Atle, dennes Dod og hans

Son Thord m. m 8 —
— Rafns Drab, Thords Udenlandsreise, vor Thor-

gils’s Barndom ... 9,10 —
— Thorgrim Orrabein, hans Slægt og Giftermaal . 10 —
— Olaf Tvennumbrune, hansSlægt og Hustru i . 18 —
— Orrabeins Drab, Helges Hævn og Fald 18 —

Ved de saaledes anforte (og liere) Beretningers Jævn-

forelse have vi erfaret, at Floamanna-Saga, forsaavidt den

stemmer overeens med Landnama, og han have ost af denne

Kilde, i alt holder sig til dens ældste Recension (B) men in-

genlunde til Ildhsbogen (C) eller andre forholdsmæssig nye

Bearbeidelser; ogsaa de forshjcllige Læsemaader i B og C
vidne herom. Floamanna-Sagas Forfatter han saaledes, i det

hdieste, have benyttet Ares, Kolshegs og Styrmers, men in-

genlunde Landnamas andre Fortsætteres, Sturlas, Hdhs o. 11.

Beretninger. Dens med Landnama overeensteramende Deel

han fdlgelig (efter hvad vi i vor literairlr’storiskc Indledning

til dette Yæi'h have viist) ingenlunde være yngre end 1245.

Det er og aldeles ihhe usandsynligt at Landnamas tredie

Bearbeider, Styrnier Frode, som dode i sidstmeldte Aar, har

benyttet en i hans Dage tilværende Recension af vor Saga,

af hvilhen han da har indshudt adshilligt i sin Fortsættelse

eller Revision af Landnama, — hvorimod dennes ældste
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Text, ved Are og Kolskeg efter BorgeThorlacius s Gisning,

virkelig var den, som nævnes af Sagaens Forfatter, i det

han en eneste Gang har henvist til Landnamsbogen, (angaa-

cnde den forste Udvandring fra Norge til Islands Beboelse).

Synderlig nok ere visse Navne paa de samme (men dog

kun faa) Personer afvigende fra vor Saga i Landnama f. Ex.

paa Atle Jarls Son
,
Landnamsmanden

,
hvem de fleste Ex-

emplarer af sidstmeldte stedse kalde Hastein (Hasteinn)

isteden for Hallstein.

Det er bekjendt at Landnama, ved dens successive Om-

arbeidelser, er interpoleret med mange Slægtregistre, fort-

satte til 1300Tallet, hvilke naturligviis dog savnes i dens æld-

ste Text. Det selvsamme er tildeels blevet Tilfældet ved

Floamanna-Saga ,
især dog i dens Slutning, ved de fleste

Excmplarer, hvorimod saadanne nyere Tilsætninger og

mangle i de tvende vitterlig ældste
,
efter hvad \ ariantan-

forelserne her tildeels vise. — Saaledes have og Afskriverne

indfort i det 6te Capitel af de fleste Excmplarer et Slægt-

register fra Landnamsmanden Flose Thorbjdrnsdn, og hans

Efterkommere, de mægtige og berdmte Oddemænd til Hall

Brandson, een. af de Islands Høvdinger, som fdrste Gang

hyldede Norges Konge, Aar 1262. Dette Slægtregister

udelades ganske af den næstældste Recension i Exemplaret

K
,
og ligesaa flere andre, som det (i samme Capitel) fra

Thorgrim Kambe og et fra Olaf Tvennumbrune i 18de Ca-

pitel, som dog ikke gaae nær saa langt ned i Tiden.
(

I alle nu fuldstændig tilværende Excmplarer af Sagaen

bemærkes det især som vigtigt: at den hellige Biskop til

Skalholt, Thorlåk Thorhallson, nedstammede fra Thorgils

Orrabeinsfostre, og var hans ypperste Efterkommer. Kun

i dens ældste Texts Slutning, som endnu haves, meldes delte

ikke, men blot det i Almindelighed: at mange store eller

fornemme Folk paa Island nedstammede fra Jhorgils.

Netop hin Recensions Slutning (men ikke de ovriges) beret-
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ler og i Særdeleshed, at Sagaens Helt var andægtig og gud-

frygtig. Dette, saavel som meget mere i selve Sagaen, sy-

nes at vise
,

at den maa være skreven af en geistlig Mand,

og det er faldet os ind at dens Forfatter, eller i det mind-

ste Samleren af de Materialier, hvoraf den ældste Recension

er sammensat, var netop denne Biskop Thorlah selv, som

derved har villet forherlige og bevare sin mest heromte

Stamfaders Minde 1
. Hertil ere vi tildels bievne ledte ved

fdlgendc Beretninger af de tvende, endnu ikke udgivne, Sa-

gaer om den hellige Thorlah : at Thorlaks Moder Halla, i

hans yngre Aar, naar han ikke læste Boger eller lærte der-

af, meget flittig lærte ham alt livad hun kunde, især Gene-

alogie (cctivisi

)

og Sagn eller Sange om (Fortidens) Mænds
Bedrifter (mann-fræSi). At lians egne Forfædre have spilt

Hovedrollen i disse Meddelelser, er vistnok (efter Middelal-

derens nordiske Skikke) upaatvivleligt, og at Thorgils Or-

rabeinsfostre er bleven betragtet som een af de ypperste

blandt dem, er tillige sandsynligt .

,

Den Unges Lyst til at

gjore sig behjendt med Islands Historie og literaire Skatte

kunde ikke tilfredsstilles bedre end ved hans Moders vel

udforte Beslutning, selv at flytte, med sin Son, til Odde,

hvilket Biskoppens Biographie vel med Ret, i den Henseende

kaldte Landets ypperste Hovedsted, (hærsta hdfa'8stdSJJ for

*’) Den fromme katholske Biskop sogtc naturligviis især at

fremstille sin Stamfader som en christelig Helt, og det lykkedes

ham saa vel, at Lutheraneren Torfæns (Groenl. S. 131) beundrede
den Nyomvendtes Andagt og den Standhaftighed, hvormed Thor-
gils modstod saa mange Fristelser af Djævelen i Thors Skikkelse;
(jfri herefter Anm. 53), samt at endog Herrnhuteren Crantz (i

lians Udsigt over Gronlands gamle Historie) sammenligner ham
med Joh og 1 obias

,
uden ellers at give anden Underretning om

ham, end at han havde hdrt til Landets idrste Colonistcr, og at

han havde udstaaet mangeaarige Forfdlgelser af den Onde, samt
svære Ulykkestilfælde til Lands og Vands, hvorefter han tilsidst

var kommen til stor Ære og Lykke (Hist. v, Gronland, I, 321-22).
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at han kunde der undervises af den lærde Præst og Fortrin-

lige Lærer EjulF, Sæinund Frodes Son, der da var i Fuld-

kommen Besiddelse af Faderens herlige Bogsamling, som

uden al Tvivl har indeholdt saavel dennes som Are Frodes

og liere nu vel ubekjendte Værker, Afskrifter og Optegnel-

ser. Her har den unge Thorlak vistnok havt god Leilighed

til at lære og samle alle de Underretninger som da, henvfed

Aar 1140, kunde haves om den berbmte Thorgils Orrabeins-

fostre. I Are Frodes Landnama var allerede meget deraF

optegnet, og Sæmund Frode (der gjennemsaae Ares Skrifter)

har vel tilfoiet mere sligt, som let kunde lægge Grund til

en egen Saga. Gamle Almuekvad, saavel som og prosaiske

Folkesagn om Thorgils’s Forskjellige Heltebedrifter, havdes

vistnok da i Mængde. Disse havde tildeels gaaet for sig, og

vare bievne tit fortalte, i de nærliggende Egne; hans Kone

Thorey nedstammede fra Odde og ligeledes hendes Fosterfa-

der Josteins Hustru; disse Ægtefolk boede og nær ved Odde

forend de droge til Grønland, saa at det overhoved bliver

os saare begribeligt, at Rygter og Sagn om deres vaandefulde'

Reise og sørgelige Endeligt i Grønland, men deres Medrei-

sende Thørgils’s lange, næsten vidunderlige Ophold der og

lykkelige Tilbagekomst derfra, have været meget gængse

og længe vedligeholdte i Oddes Omegn. Vi indsee saaledes,

at andet neppe var mueligt, end at Thorlak Thorhallsdn

her, i sin Skoletid, maatte blive opmærksom paa de Tradi-

tioner og skriftlige Optegnelser, som havdes paa Odde om

hans berømte Oldefader, Thorgils Orrabeinsfostre, og den-

nes trende Hustruer, samt andre dem tildeels paardrende

Hovedpersoner i denne Saga
,
saavel som og Thorgilss be-

rømte, baade islandske og norske Stamfædre, der tillige
t

stode i lignende Slægtforhold til Sagaens Forfatter, eller

Samleren til de Materialier hvoraf den senere er bleven sam-

mensat. -r Hertil kommer Biskop Tliorlaks Levnetsbeskri-

veres udtrykkelige Vidnesbyrd derom, at han, endog efter at
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lian havde modtaget det bispeligc Embede og til sin Ddd,

„havde meget Morskab af Sagaer og Kvad” (hann henti

skemtan af sogiim ok hvæSumJ, hvorved de indenlandske og

overhoved nordiske af fortællende eller episklyrisk Art for-

modentlig især menes, — og det er hoist sandsynligt at

Optegnelse eller Afskrifter af sligt have hort til det meget

Skriveriej hvormed han i sin Ungdom siges at have beskjef-

tiget sig.

I Biskop Thorlaks Levnet ommeldes og mere end eet

Charaktertræk, der synes at robe at han har havt nogen An-

deel i nærværende Sagas Affattelse. Hertil horer forst den

megen Vægt. han lagde paa Drdmme, og at han morede sig

ved at hore dem fortælle af andre, ligesom han og selv for-

talte sine egne, samt horte gjerne andres Forklaringer der-

over; jævnfor hermed denne Sagas 20, 21, 23 og 24 Capit-

ler. Vi antage det ikke for usandsynligt at Thorgils’s paa

sidstanforte Sled fortalte Drom, der blev forklaret om hans

Born og Afkom, hvoriblandt een skulde blive særdeles be-

rdmt, allerede er bleven fortalt Thorlak i hans Barndom, af

hans Forældre, for at anspore ham til Flid, hvorved han

kunde opnaae en saadan Udmærkelse med Tiden. Om han

end selv kunde have optegnet sin Drom i det forste Udkast

til Thorgils’s Levnet, kunde det ikke regnes ham til synderlig

Stolthed, at han bag efter havde ladet vedtegne ufra ham
nedstammer Biskop Thorlak” thi dette Embede var paa hin

Tid (især i det da næsten til sig selv ganske overladte Island)

en overordentlig Udmærkelse, som nddvendigviis maatle

gjdre sin Besidder berdrrit og hoit anseet. Ordene Jiinn

heilagi” (den hellige) ere dog, i al Fald, en senere Interpo-

lation. Dog havde vel Biskop Thorlak allerede i levende

Live en Anelse om sin tilkommende Hellighed, der alt blev

forkyndt ham selv i Drdmme, efter andres i hans eget Paa-

hdr derQver gjorte Forklaring, mod hvilken det ei fortælles

at han selv har gjort den mindste Indvending. Overhoved
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var den Tids Tro paa Dromtne saa stor, at Kammagerftorien

Gunhild og hendes Sons Aabenbarelser paa denne \ eitil-

sidst ophuiede hendes Slegfredson, Sverre, jiaa Norges

Kongethrone.

Endm ere paafaldende er det andet af os tilsigtede Cha-

rahtertræh afBishop Thorlah, hvilket vi troe at kunne gjen-

finde i vor Saga, nemlig hans Had mod Lege. Det beskri-

ves saaledes af hans ældre Biograph
,

at han aldrig havde

nogen Morskab afLege, da han kun ansaae dem for at være

en Beshjefligeise for slette Mennesker. Jævnf dr hermed

hvad der fortælles om Thorgils’s Advarsler mod Lege, og

de onde Fdiger afSysselsættelsen dermed for Jostein og hans

lteiseselshab, i Sagaens 22de Capitel.

At den som historisk Samler og Forfatter saa overor-

dentlig flittige og frugtbare Styrmer Frode har været denne

Sagas anden Bearbeider, tillade vi os endvidere at gjætle.

Hertil ledes vi baade af den ovenfor bemærkede ,
næsten

fuldkomne Overeensstemmelse mellem saa mange af dens

og Landnamas Beretninger, — og af den Omstændighed, al

Styrmer, ved den sidstnævntes Bearbeidelse, secs at have

havt og tildeels benyttet meget udforlige Slægtregistre over

den hellige Thorlaks Forfædre, hvilke vi ikke tvivle paa at

han, der netop siges i sin Ungdom at have lært Genealogien

som en Videnskab, har været i Besiddelse af eller endog

selv forfattet 1
. At Floamanna-Såga kunde betragtes som

*) Strax efter at det ovenstaaende var skrevet, kom vi hændel-

liolts 5 lorste Biskoppers) Slægtregistre, efter al Sandsynlighed

forfattede af ham selv, paa tvende Mcinbranblade, i de Arnæmag-

næanske Haandskriftcr Nr. 162 , Folio (skjont Bladene selv er i

Qvart). 1 dets Begyndelse^ kaldes lian ikke engang Biskop
,
(som

dog aldrig er glemt at vedtegnes oid de foregaaende) end mindre

hellig, — og intet forekommer derefter om nogen af hans Litcr-

mbsnd. Dette Slægtregister Aiser noiagtig
,
hvorledes Thorlak

Thorhallson nedstammede fra Reinc-Bjorn og fra l^opt den
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et historisk Bilag dertil, falder af sig selv i Oinene. Desu-

den var Styrmer, efter hvad vi ovenfor I, 19, 20, have be-

mærket, de mægtige Oddemænds Client, og hunde saaledes

i sin Ungdom let faae Adgang til deres literaire Samlinger,

men disse ere dog vel tiisidst, efter hvad vi andensteds

have sogt at udvikle, mestendeels komne i Snorre Sturlesdns

Eic, hos hvem hans Ven og Haaiulskriver, Styrmer, da al-

lerbedst kunde læse og benytte dem. At Snorre Sturlesdn
/ f

let kunde benytte den hellige Thorlaks efterladte Samlinger

og Skrifter, kunne vi formode af fdlgende Omstændigheder:

Vi maae antage det for vist, at de, efter Biskoppens Dod, ere

tilfaldne hans Sosterson og Eftermand i Embedet Biskop

Paul, som var den stdrste Beundrer af sin Formand og

Morbroder, samt udvirkede Tilladelsen for hans offentlige

llelgendyrhelse i Island. Paul ddde 1211, og hans ældste,

ved Lærdom udmærkede Son Lopt er da kommet i Besiddelse

af hans, og senere, 1211, af hans Broder Iletils, bekjendt

som flittig Skrivers, Efterladenskaber. Lopt var i mange

Aar en fortrolig Ven af Snorre Sturlesdn, opholdt sig nogen

Tid i hans Huns og boede ellers i hans Nabolag. Saaledes

have da Snorre og Styrmer upaatvivlelig havt fri Adgang

til Lopts Samlinger, hvorfra da sandsynligviis hine Uddrag

Gamle, ora hvilke Styrmer, i hans Bearbeidelsc afLandnama,

kortelig melder, at de vare hans Stamfædre, uden Slægtleddcnes

ndiere Udvikling. Han har da vistnok seet eller benyttet denne

genealogiske Opsats
,
uden al extrahere den noic i disse Poster

(sée Landnama, 4 P. 13 Cap. og 5 P« 8 Cap.). I disse Blade seer

man og den hidindtil (selv at -Finn Johnsen) savnede Underretning

om Biskop Klangs Herkomst, samt Gissur Jarls Modreneslægt
;
de

nedstammede fra vor Are Marson ved Thorkatla (see ovenfor 1,

154 o* !•) °g liere berdmte Mamd. Endelig indeholde disse Blade

adskillige interessante hidindtil ubekjendte Optegnelser om de

norske Kongers Herkomst fra Aserne, hidkomne fra Asien, hvor-

hos det dog modsiges at Vile og Ve vare himmelske Guder , al

Valhall virkelig var til, m. in*
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eller Afskrifter af Bishop Thorlaks Optegnelser eller Skrifter

helst kunne antages at nedstamme, hvis ikke endog Styrmer

selv, som Præst allerede havde benyttet dem paa Bispesæ-

det Shalholt, eller havde dem tillaans derfra. Sin (i det

mindste) tredie Fortsætter 1 maa Sagaen have faaet henved

midt i det 14de eller endog forst i det 15de Aarhundrede;

han har vel været en Client af den i sin Tid i Island meget

mægtige Gissur Bjornson 2 Galle, hans Son eller Sdnneson*

Gissur 3 var, efter de gamle Annaler fddt 1269 (langt fra

ikke, efter Suhms Gisning 1399) og blev ikke mindre end

101 Aar gammel. Han var opkaldt efter sin Slægtning,

Jarlen Gissur Thorvaldson
,
og kunde siges at have arvet

*) Da medregnes ikke den Fortsætter, som har tilfoiet nogle

Led af den Holumske Riskop Jorunds Stamtavle, hvis han er

torsk jellig fra den, som tillagde Biskop Thorlaks; han maatte i

al Fald have skrevet den efter 1267.
2
) I Islandsk Bjarnarson, ikke Bjarnason, da lians Fader havde

maattet heddet Bjarne, hvilket Espolin dog har antaget i den lsle

Deel af Islands Arbækr> S. 16 o. f. I Værkets Navne- Register
i

eller 10de Deel (1833) anfores Gissur som ^Bjarnarson v. Bjar-

nason” hvortil den lærde Forfatter fbier folgende Anmærkning:

,<Nylig læste jeg i et Slægtregister at hans Fader har heddet Bjorn,

en Son af Svarthofde Dugfussbn.” Vor Saga afgiver et endnu

ældre Beviis derfor. Denne Svarthofde og hans Kone Herdis

nævnes udtrykkelig i Iloksbogcn og IVlelabogen tilLandnamas II,

25, samt omhandles ellers meget vidtlbftig i Sturlunga-Saga ;
dog

ommeldes ikke hans Son Bjorn i noget af disse Skrifter. Et alde-

les ligelydende Slægtregister med vor Sagas (paa Bjorn og hans

Afkom nær) i opstigende Linie, ligetil Thorgils Orrabcinsfostre,

finjes i Sturlunga-Sagas 7de B. 3dieCap. (Udg.III, 10.) Af Raln

Sveinbjornsons Saga see vi allerede at denne Linie at Thorgils's

Afkom vedblev at være bosat i Floen, indtil den forstmcldte gif-

tedes med Ilallkatla, hvis/Fader boede paa Kaldadarnes, og lorte

hende til sin Bolig Vatnsfjord paa Vesterlandet, v

3
) S. Suhms (genealogisk-chronologiske) Tabeller til den criti-

fike Historie af Danmark (Khavn. 1779) Fol* Tab. LXXX, samt

S. 376.



30 UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA.
/

hans Lykke med Navnet. Efter at lian 130(3 havde i Island

begaaet et Drab som ikke blev hævnet, drog han ud af’

Landet til Norge, hvor han snart kom i stor Anseelse hos

Kong Erik Præstehader , som vedligeholdtes og fordgedes

under hans Efterfølger Magnus Smek. Han blev udsendt

af Kong Erik for at inddrive hans Skatter af Finmarken

1310, og fdlgende Aar; 1317 blev han, paa et Krigstog i

Sverrig, saaret og sat i et haardt Fængsel; han maatte see

paa alle sine Medfangnes Drab, men blev losladt 1319.

Fra 1324 opholdt han sig i Island, som en hovedrig Mand,
paa Gaardcn Videdalstunga

,
kom vel i Trætte med Biskop

Laurentius over Tiendevæsenet
, men forligtes snart med

ham og skjenkede 1359 al Forstrandsrettighed, der forhen

havde tilhort 13 Gaarde paa Vatnsnæs, til Holums Domkirke.

Annalerne henfore hans Ddd til Aaret 1378. For var det

i dem blevet bemærket at hans Son Hakon blev fddt 1324
(ikke som Suhm giætter 1432). Han arvede sin Faders

Kigdomme og efterlod dem til sin Son Jon
, hvis Fddscl

ogsaa er optegnet i de gamle Annaler ved Aaret 1350 (skjont

Suhm ansætter den til 14(35); vi finde at han har levet og
været, i Island, en virksom Ven af Bjorn Einarson (om-
handlet ovenfor I, 112 o. f.) i Aaret 1394. Ingen Tvivl,

kan haves derom, at det er disse treMænd, hvis Slægtregister

vor Sagas almindelige Slutning indeholder, fordi, som vi

mene, en Afskrift af Sagaen er bleven forfærdiget for en

af dem (rimeligst Gissur eller Hakon). Dog ville vi ikke

fortie for vore Læsere en modsat Gisning af Skule Thorla-

cius, meddeelt i hans næstsidste Anmærkning til hans Sons
danske Oversættelse, i hvilken Gissurs Tilnavn Galle sees

at være blevet forandret til Glade: „Dette Tilnavn er uden

.i
I v * ' 1 feilskreven i alle 4 Cochccs chcirtacci man har benyt-

tet, af hvilke nogle læse Gamle, andre Galle. Man kan

„formode at dér i et gammelt Afskrift ved en kort Skrivning

t,har staaet gla, som har givet Anledning til denne urigtige
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„Læsning. Meget rimeligt er det at lier menes den Gissur

„Glade, som ifdlge den ypperlige Sturlunga-Sagas Vidnes-

byrd saa troligen fulgte Gissur Jarl Thorvaldsdn, med hvil-

ben lian og var beslægtet; thi de stammede ned fra tvende

»{Sostre
j
Jarlen nemlig fra Thordise, og Gissur Glade fra

„Helga, begge Dottre af Thorodd og Sdstre til Laugmand

<k
Sl;apte Thorodsun. Denne Sturlunga-Saga- melder og om

4t
andre Thorgilses Descendenter, blandt andre og om oven-

„meldte Ingjald.
1
' Forfatteren er lier vel bleven vildledt

af den Mening, at Tillæggets Affattelse ikke burde sættes

saa langt ned i Tiden, som det virkelig maa, skjdnt Sulim,

paa den anden Side, efter blot Gisning, liar rykket den

meget længere ned (som ovenanfort) i sine Tabeller til

Danmarks critiske Historie, i den paaberaabte Tabel, hvor-

ved han dog (S. 375) meget rigtig har bemærket: at denne

Genealogie gjerne kan være en nyere Tilsætning, men

Sagaen derimod meget ældre og skrevet i det 13de, senest

14de Seculo^ (Jfr. ovenfor S. 29).

Vi maae ellers beklage at Sulim, ved paa ommeldlc

Tavle at fremstille Genealogierne i Floamanna-Saga, maa

have benyttet et meget slet og uefterretteligt Exemplar af

denne i
, Saaledes er f. Ex. Lopt den Gamles Herkomst

nrigtig opgivet; Jostein fremstilles som Thorgerdes Broder;

Thord, Thorgils’s Fader, siges at have draget til Erik Blod-

oxe 2
; o. s. y. Herved er vel Sulim bleven forledt til den

*) Dette Exemplar maa Sulim vel have havt til Laans, da ingen

Afskrift haves af Sagaen, eller sces at have været til
,

i hans nu i

det store Kongelige Bibliothek indlemmede Ilaandskriltsamling,

hvilket overhoved ikke er i Besiddelse af noget Exemplar af den,

med Undtagelse af en i Retskrivningen overdrevet archaisercndc,

men ny og slet Afskrift iblandt de Tholtske Manuscriptcr*
2
) Denne urigtige Anldrelse i et Ilaandskrift har foraarsaget

Sulim meget ufornbdent Hovedbrud, B. Thorlacius har i det

hele berigtiget den 1. c. S. 204* — Dog har vel Sulim egentlig*

niisforstaact Sagaens Forf. i at henfdre Tilords Udenlandsreise til
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urigtige Mening, at Thorgils dcde længe fur 1030, skjont

lian tilstaaerat Sagaens Chronologie snarest maa antage 1041

for hans Dddsaar. Borge Thorlacius antog og i sin Indled-

ning, i Overeensstemmelse med Sulims Udregning (dog saa-

ledes berigtiget at Thorgils dode kun 85 Aar gammel) at

dennes Dodsaar har været 1038, og Skule Thorlacius lige-

ledes (i en Anmærkning til Oversættelsen 1. c. S. 334), at

hansDddsfald maa have indtruffet i eet af Aarene fra 1038

til 1040. Vi troe at Suhms forste Conjectur, efter Sagaen

selv, er ganske rigtig, endskjdnt han dog, ved en forud-

fattet og neppe grundet Gisning, siden har forkastet den).

Vi have nemlig saaledes, af Sagaen selv, sbgt at udlede de

følgende Tidsbestemmelser. Hovedgrundvolden dertil er

det antagne Aarstal, i hvilket Hakon Jarl den Mægtige tii-

traadte Regjeringen over Norge. Vor Thorgils reiste da

forste Gang fra Island til Norge, 16 Aar gammel, Aar 976,

og krævede sine Arvegodser af Harald Graafeld, men 977

eller i det næstfølgende Aar af Hakon Jarl; 979 drog han

til Syderoerne, og kom 980 tilbage; var paa Vikingstog 981

;

stadigt Ophold i Norge til 983
;
Ilandelsreise til Oplandene

og S verrig 984; Reise til Island 985; ved Stefners eller

Thangbrands Forkyndelse af Christendommen, antog Thor-

gils den, som een af de fors te, i eet af Aarene 996 til 998.

Rort efter, og efter at han (som Sagaen udtrykker sig)

havde boet 13 Aar i Island, begav han sig paa sin Grdn-
••

landsreise, men led Skibbrud paa Landets ubeboede Ost-

kyst, midt i October 998; hans nødtvungne Ophold paa

Strandingsstedet, endnu hele Aaret 999; Opbrud derfra og

Ankomst til Selore, i Efteraaret 1000. Bortreise derfra om
Foraaret, og Ankomst til en fredids Mands Tilflugtssted

sidst paa Sommeren 1001 ; Bortreise derfra og Ankomst til

Eriks fjord, i Efteraaret 1002; Reise til Vcsterbygden; Af-
__________________ •

Erik Blodoxes Rpgjeringstid, da vi mene, at Talen kun der er om
hans Broder Olvers Bosættelse i Sogn i Norge.
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reise fra Gronland, til Island 1003; Ankomst til Norge 1004,

og til Island 1005; Thorgils gifter sig tredie Gang 55 Aar

gammel 1011; nedlægger Nordmanden Helge, 70 Aar, 1026;

forliger sig med dennes Brddre 1028; dode, 85 Aar gam-

mel, 1041. — Alle disse Aarsbestemmelser grundes paa

Sagaens udtrykkelige Vidnesbyrd, i dens til Grund for Tex-

ten lier lagte Recensioner, skjont egentlige Aarstal efter

Christi Fbdsel der ikke forekomme.

Hvad sagkyndige nyere Forfatteres Bedommelse over

denne Saga angaaer, bemærke vi forst at Finn Johnsen, i

Fortalen til Hist, cccl. Island Tom, IV. anforcr den blandt

de gamle Sagaer, angaaende Island, som ere nyttige til sin

Brug og give meget gode Oplysninger om mange Ting:

ffSuurti ctiam usum hahent mullaquc bene satis illustvant.”

Borge Thorlacius gav vor Saga (1. c. S. 194) det Vidnes-

byrd: at den fortjente Opmærksomhed, ikke blot med Hen-

syn til Helten og lians Skjæbne, men og formedelst Histo-

riens Sandhed, dens udvortes Værd og charakteristiske Be-

handling
,
samt fornemmelig formedelst det Lys, den ud-

breder over mange Dele af de nordiske Oldsager. Han
lægger til (S. 202 o. f., jfr. 206 o. f.), at Historiens Trovær-

dighed for den opmærksomme Læser ikke kan være tvivlsom,

og oplyser dette med Exempler. P. E. Mullers Dom i

Saga-Bibliotheket (I, 313 o. f.), er noget strængere. Dog
har han (hvad der her er det vigtigste for os) iltke opkastet

nogen Tvivl om Sandheden af de Beretninger, som angaae

Thorgilses grbnlandske Reise og hvad der staaer i Forbin-

delse dermed. Derom hedder det nemlig:
4
Hvad der for-

tælles om Erik den Rode stemmer godt overens med dennes

Saga. Flere Træk af Thorgilses Ophold i Gronland ere

saa naive og charakteristiske, at de bære indvortes Præg paa

Sandheden, og det er ikke at undres over at skibbrudne

Folk, opkastede i en gronlandsk Udork i det ellevte Aar-

Gronlandft historisk^ Mindesinærkor. 2 Biml. (3)
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hundrede, og levende der lmmnterligen i liere Vintre, hunde

have iivdbildt sig at see Gjengangere og hore Varsler. Dog

maa man paa den anden Side tilstaae, at det Overnaturlige

i denne Saga, uagtet det har en Sandfærdiglied i Fremstil-

lingen, der viser, at Forfatteren selv har troet det, og der-

ved adskiller sig fra lignende Optrin i de blotte Æventyr,

dog er hyppigere og griber mere ind i Begivenhederne end

ellers pleier at Tære Tilfældet i de reenhistoriske Sagaer l
.

De mange af Thor tilsendte Fristelser synes og at robe en

senere Tidsalder, i det mindste findes intet lignende i nogen

gammel Saga 2
. Thorgilses Kamp paa Syderoerne har alt

*) B. Thorlacius synes at have været heiom af en anden Me-

ning (1. c. S. 205): „Vidunderlige Begivenheder eré vel ikke

ganske forhigaaedej men deels anfores de langt sparsommere

end i de andre Sagaer, deels er ogsaa her Tildragelsernes psycho-

logiske Sammenhæng Borgen for Fortællerens Paaiidelighed, —
I denne Saga er meget maaskee en ved Tildragelsernes Fdige op-

rdrt Indbildningskrafts, men intet en bedragerisk Opdigtelsessygcs

Foster’* o. s. v.

2
) Heri ere vi ikke enige med den hdilærde Forfatter, men

finde derimod med B. Thorlacius (S. 207) a t Kampen i Thorgil-

ses Sjæl, under en overhængende Livsfare, mellem Thors Reli-

gion og Christendommcn, er meget interessant. Vel at mærke

skete Thors heromtalte Aabcnharelser næsten stedse i Drdmme.

At vore hedenske Forfædre, ved Overgangen til Christendommcn,

tit frygtede for de af dem forladle hedenske Afgnders Vrede, be-

vidnes noksom af meget, troværdige Sagaer. Det var netop vor

Helts Svigerfader og Nabo, Thorodd Gode, hvis Gaard true-

des ved en i Olves opkommen Jordbrand, paa den Tid da Gissur

og II jaile forst forkyndte offentlig Christendommcn paa Islands

Althing, og Hedningerne i den Anledning bemærkede : al det var

ei at undres over at Guderne vredtes over slige Taler. Kun
Snorre Godes Aandsnærværelse og træffende Modbemærkning :

at Guderne intet sligt havde havt at vredes over, da den Grund,

hvorpaa Forsamlingen holdtes, længe for Landets Beboelse kom

i Brand ,
standsede denne vægtige Indvendings Indflydelse paa

den store Hob. (Kristnisagas ilte Cap*)* Have vi Ret i at
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for megen Lighed med saadanne Optrin i de fabelagtige

Sagaer, ligesom og Jarnhauses Navn i slige Fortællinger

ofte forekommer 1

. Ogsaa Maaden, hvorpaa Thorgils i

Norge sloges med en Viking i et Kar, hvilken Kamp kun

paa dette Sted nævnes som nordisk, forekommer mistænke-

lig 2
. .

Men om end Thorgilses Bedrifter i Udlandet ere

bievne udsmykkede, ere hans Stridigheder hjemme desto

simplere og troværdigere." I denne sidste Bemærkning, og

altsaa i Hovedsagen, ere vi fuldkommen enige, samt mene,

at Aarsagen dertil ligger deri, at Sagaen egentlig er sam-

mensat deels af forskjellige Traditioner eller Folkesagn og

deels tillige af historiske Sagnkvad (soguljoS) eller Folke-

sange af denne Art, som dog vare af ulige Gehalt, skjont

vi formode, at Gronlandsreisen, der tildrog sig en almin-

delig Interesse i Island, endog forend den foretoges, tidlig

har været Gjenstand for en saadan Bearbeidelse, hvorved

Efterretninger om dens Gang i det Hele og dens vigtigste

Begivenheder, saa ndie ere bievne opbevarede for os. Der-

imod kunne Beretningerne om Thorgilses Kamp med de for-

meentlige Gjengangere i Norge og flere slige være opteg-

nede efter nyere Folkesange, i hvilke Indholdet er blevet

mene, at den hellige Biskop Thorlak forst har nedskrevet denne

Saga, finde vi tilstrækkelig Grund dertil, at han med Forkjærlig-

hed har optegnet hine Thors Fristelser (ligesom Munkene Gunlog
og Odd adskilligt lignende om Olaf Tryggveson) som Beviser

paa hans Stamfader Thorgilses Rettroenhed. Maaskec harErich-

sen anet dette Forfatterskab, da han hos Suhm (omOdin, S. 163)

bemærkede: at denne Saga er skreven efter at Biskop Thorlak

den Hellige havde bragt den papistiske Overtro næsten til samme
Hoide, som den hedenske havde naaet.

‘) Vi antage det for sandsynligere at Jarnhauses Navn o. s. v.

cr gaaet over fra nærværende Saga i de fabelagtige, end omvendt.

2
) Herom mere i vor Anmærkning til den omhandlede For-

tælling, i Sagaens 7de Capitcl.

(3 *)
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mere udsmyhhet med eventyrlige Tilsætninger. Dersom vi

endnu vare i Besiddelse af Sagaens hele ældste Recension,

8. JpoitDR hét son Atla
;
hann var IX vetra er

pelta var tiSinda
;

Atli heimti liann til sin, ok kvaSst

ælla liann mundi af sårum deyja. Attu, segir

hann, allt fe eptir mik, ok ef pu ert pi'num frænd-

um h'kr, på muntu hefna foftur pins, ok sva segir

mer hugr um, at pu munir ver8a mikill fyrir per, ok

pinir ættmenn. Eptir pat andaSist Atli lieima i

TraSarliolli, ok var hann lieygSr, sem på var siS-

venja til. 'porSr tok vi8 fe ollu ok råftum eptir

foSur sinn. Hann var fHftrsynum, bråftproskaSr ok

mikill fyrir ser porSr varSveitti buiTraftarliolti.

9. på var porSr XV vetra gamall, er liann

hugsar um foSurhefndir porSr gjorSist

ågætr maSr. Hann féklc porunnar, dottur Asgeirs

Austmannaskelfis; [var hann af pvi sva kallaSr,

at liann drap skipshofn 1 Grimsårosi, fyrir pat er

hann var åSr ræntr af peim. [Asgeir var iS mesta

mikilmenni
1

.
porunn var ok skorungr mikill.

porSr eignaSist skog pann, er peir hofSu deilt um.

på er porSr [hafSi II vetr ok XX 2

,
på keypti liann

skip i Knararsundi
,
ok vildi utan fara, ok heimta

erfSir sinar, pær er
3 frændr lians liofSu ått i Sogni ok

konungr helt, ok kvaSporunni (meS) fara skyldu, en

hun [kvaSst vilja eptir yera, ok kvaS pat råSligra
4

.

*) till. af de ourige.
2
) hafåi XXXII vetr, I; var XXII åra,

gamall, K>
J

) hann Jxfttist i Noregi eiga oh, till, 7i,

C, B, F, M, 4
)

vildi cigi, K.
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vilde delte sandsynligvis have hunnet fremstilles i et end

klarere Lys.

Alles Son lied Tliord
;
han var 9 Aar gammel, da

dette tildrog sig; Atle kaldte ham til sig, og sagde

(om sig selv) at han troede, han skulde doe af sine

Saar; dueier, sagde han, alt det Gods som jeg efter-

lader mig, og hvis du ligner dine Frænder, vil du vist

hævne din Fader; det kommer migogsaafor, at du

og dine Efterkommere ville blive raske Folk. Der-

efter dode Atle hjemme paaTradarliolt, og blev jor-

det i en Hoi, efter den Tids Sædvane 1
. Tliord mod-

tog alt Gods og Raadighed efter sin Fader. Han var

smuk afUdseende,, blev snart fuldvoxen og viste me-

gen Raskhed 2
. Tliord forestod Boet paaTradarliolt.

9. Tliord var 15 Aar gammel, da han tænkte paa

at hævne sin Fader Tliord blev en ypperlig
• •

Mand. Han ægtede Tliorun, en Datter afAsgeir Ost-

mænds Skræk, der havde faaet dette Tilnavn, fordi

lian havde ombragt et lieelt Skibsmandskab i Udlobet

afGrimsaaen, fordi de forhen havde rovet hans Eien-

dcle 3
. Asgeir var en udmærket Kæmpe. Thorunn

var ogsaa en meget rask Kone. Tliord fik den Skov

tilEie, om hvilken der forhen havde været Trætte.

—

Da Tliord var 22 Aar gammel, kjobte han et Skib i

Knararsund 4
,
og vilde reiseud afLandet, forat for-

dre sit Arvegods, hvilket lians Slægtninge havde eiet

i Sogn, men Kongen havde taget i Besiddelse. Han

sagde, at Tliorun skulde reise med, men hun svarede,

at hun vilde blive tilbage, og sagde at det var raade-
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porir reiddist vii pessi ori, ok tok r/iikit le er

hann åtti ok fal i joriu. porunn mælti på: pat

måttu gjora, at fela féit
1

,
en svå segir mer hugrum,

at litlar nytjar
2
munir pu hafa fjår pess er pu ått

i Noregi, ok svå hér. Siian tok hun vift ollum*

eignum peirra.

10* porgils hét son peirra; hann var tvævetr

er porir for utan. pat skip hvarf, ok spuriist

ekki til siian, ok yetri siiar kom ut porgrimr

orrabeinn* i Knararsundi*
;
liann var pormoiarson.

Hans moiir var puriir Ketilbjarnardottir atMosfelli.

porgrimr var liraustmenni mikit. Hann var i

Traiarholti um vetrinn mei porunni, ok var henni

hii mesta traust at honum, ok Hkaii henni vel vii

hann, ok bai liann mei ser dveljast ok råia sjålfan

kaupi. Hann kvaist pat vilja, ok mælti til samfara

vii hana; kvaist ellegar ekki par vera mundu hjå

henni, nema hun giptist honum. Hun hugsar petta

mei råii vina sinna [ok frænda
6

,
pvi [at hun vildi

reynast hugum 7
vii Jiann ok skap sitt. på er III

vetr vom liinir, fékk liann porunnar
8

,
ok voru

samfarar goiar peirra i milli. porgrimr potti inn

mesti garpr ok lieldr udæll; hafii liann verit vik-

*) ié J>itt, dine Penge, 1], C,D,F,H,K

;

fy ri mer, for mig, till,M.

2

) menjar, I.
3
) udeh B, 11,

4
) orrabeyrn, Bi orrabcirn, I;

orrabeinn. C, D, II, M, Ni Oråbeinn, F

.

5
) saal. B, D, F,IIy I,

])l,Ni Bjarnarsundi, A, E, G; udel. C. 6
) udel. Ki her till. A

:

J>at var J)rim velriim siftar, dette skete tre Vintre (Aar) derefter.

1

)
hugun,' Bi huggun, II- samlyndi,/. B

) fra [ pvi hun vildi

reynast tru viftporfc, fordi hun vilde lade det erfares, at hun var
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ligere. Thord vredtes saaledes over disse Ord, at

han tog en heel Deel Penge, som liorte ham til, og

gravede dem ned i Jorden. Tliorun sagde da: Det

staaer dig frit for at skjule Pengene, men det åbner

mig, at du kun vil have ringe Nvlle af detGods som

du eicr i Norge ogligesaa af det, som tilborer dig lier.

Derpaa modtog hun alle deres (ovrige) Eiendele.

10. Thorgils bed deres Son; lian var to Aar

gammel, da Tbord reiste ud afLandet. Det Skib blev
o '

borte og man liorte siden aldeles intet om det 5
;
men

et Aar derefter kom Thorgrim Orrabein udenlands

fra til Knararsund. lian var Thormods Son, men

Thurid Ketilbjornsdatter fraMosfell var hans Moder.

Thorgrim var en stærk Mand. lian opholdt sig Vin-

teren over hos Tliorun paaTradarholt, og var hende

til særdeles megen Nytte; hun syntes og meget godt

om ham, samt bad ham blive hos sig, men selv be-

stemme sin Lon. Han svarede at han nok havde Lyst

dertil, men friede med det samme til hende, samt er-

klærede, at han ikke vilde blive der længere, hvis hun

ikke giftede sig med ham. Hun betænkte dette, og

overlagde det med sine Venner ogFrænder; thi hun

vilde prove om deres Gemytter kom til at stemme

overeens, og tillige sit eget Sindelag. Da tre Aar vare

forbi, ægtede han Tliorun 0
,
og de levede siden meget

godt sammen. Thorgrim ansaaes for en særdeles

dygtig Mand, men dog noget vanskelig; han havde
ø i

,

—

Iro mod Thord, M
; fra [einuni vetri støar f’ckk hann hennar, een

Vinter derefter fk (ægtede) han hende,. K,
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mgr 1

,
ok [vifta af J>vi orrottr

2

,
ok af pvi var hami

kallaftr orrabeinn, en porgils stjupson hans var

kallaftr orrabeinsstjupr
3

. porgrimr var goftr for-

stjori héraftsins. liann var vel til porunnar ok sonar

hennar porgils. par stoft mikit fe saman er pau

attu oli.

pat er sagt eitt sumar, er menn komu til

mannamols i fjorbaugsgarft til Lons
4

; på var por-

gils fimin vetra er hann for pångat, ok vildi vera at

sveinaleik, markar ser voll, ok kvaftst vilja at vera.

Sveinar sogftust ha fa sammælzt a, at så einn skyldi

at leiknum vera, er nokkru kvikindi heffti at bana

vorftit. Réftst porgils på frå leikinum, ok potli

illa er hann var fråskila gjorr. CJm kveldit fara

menn lieim. porgrimr var at ollu fe auftugr; hann

åtti mart kvikfé, bæfti saufti ok naut; einn hestr

hét Illingr er hann åtti; pat var klårr okostigr.

Ok er menn voru sofnaftir um nottina, på vakir

porgils ok ihugar sitt mål, ok vildi eigi optar or leik-

inum gjorr vera. Hann stoft upp ok tekr ser beizl,

ok gekk til siftan, ok så ross lija garfti.. Hann snyst

pångat til ok tekr hestinn Illing ok leiftir til liuss

nokkurs; siftan tekr hann spjot i liond ser ok gengr

at liestinum ok rekr spjotit i kviftinn, ok felir hann
dauftr niftr. porgils leggst niftr siftan. Um morg-

J

) i hernafti hinn fyrra hint æfi sinnar, i Ilær/ærd i sine

yngre Dage, K, var mjok ordttr af sårum, havde mange Ar
efter Saar f K.

3
) orrabeinsfdstri, Orrabeins Fosterson, H, //, AT

;

o.b.stjiipi,J. «) Jons, li, C^DyFJI^^L.M.Ni jfr, Anm. 4 , hvor

det bemærkes at visse Fxemplarer, som havdes forhen i Island

,

her have liavl : hofs til Afgudstemplet^
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forhen været Viking og havde da faaet mange Ar,

hvorfor man kaldte ham Orrabein (Arbeen), men

Thorgils, hans Stedson, blev kaldet Orrabeinsstjup 7
.

Tborgrim var en god Bestyrer for Herredet. Han

var kjærlig mod Thorun og hendes Son Thorgils.

Der var meget Gods samlet, som tilhorte dem alle

i Fællig.

Det fortælles, at en Sommer, da Folk kom sam-

men paa et almindeligt Mode i Nærheden afThingste-

det, paa Lon 8
,
da tog Thorgils, som var 5 Aar

gammel, ogsaa derhen; han agtede at lage Deel i

Drengenes Lege, udsogte sig en Plads dertil paa

Marken, og sagde at han vilde være med. Dren-

gene svarede at de vare komne overeens derom,

at kun den skulde deeltage i Legen, som havde om-

bragt et levende Dyr 9
. Thorgils maatte da forlade

Legen, men var misfornoiet dermed at han var ble-

ven afviist. Om Aftenen toge Folk hjem. Tborgrim

havde Overflod afalskens Gods
;
han eiede en Mæng-

de af Kvæg (Huusdyr) især Faar og Stude. Een af

hans Heste kaldtes llding; den var kun et sletUd-

gangsog. Da Folk vare sovede ind om Natten,

vaagede Thorgils, overtænkte sit Anliggende, og

havde ingen Lyst til at lade sig tiere vise bort fra

Legene. Han stod op, tog etBidsel og gik ud. Han

saae Heste i Nærheden af Gaarden, gik til dem, fik

lat paa Hesten llding og ledte den til etHuus. Der-

efter tog han et Spyd i Ilaanden, gik til Hesten, og

jog det ind i dens Bug, saa at den styrtede dod paa
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uninn, er monnum var til verks skipat, baSporgrimr

reka heimlllmg, en hann fannst eigi. Varporgrhni

sagt Jétta. Hann kva8 liestinn Jar verit hafa uin

kveldit, ok ba3 enn leita
;
fara Jeir ok finna dauftan

liestinn; (Jeir) segja porgrimi. Hann kva8st eigi

sja mann til Jess at girnast at eiga lJlt viS hann

porgils svarar: ek veldr
1

Jvi at liestrinn er dauSr.

porgnmr spurSi: hvi hann gjorSi Jat. porgils

sag8i, hver sok til var. Ekki munum vi8 eiga skap

saman, segir porgrlmr
;

far Ju nu til Lopts vinar

Jins, Jvi ekki verSum viS samlyndir.

11. Eptir Jat for porgils i brott inn sama dag,

ok til Lopts
,
ok tok liann viS honum agæta vel.

Sva er sagt at porgils var fri8r ma8r synum ok

drengiligr 1 vi8brag8i
a

,
ok [skirligr; hår

3
å voxt

ok rétt vaxinn, ramr at afli, harSgjorr ok skjotråSr,

gegn ok oruggr, or8igr ok allra mannna bezt vigr,

ok hinn liraustasti i ollum mannraunum, Jegar

honum jokst aklr, sem fra mun ver8a sagt. Hann

var storlyndr ok Jo sto8ugr, [hjartapruSr ok liug-

storr, stoSst vel margar mannraunir, er hann hlaut

at bera
4

.
pat er sagt, Ja er porgils var IX

S

vetra

gamall, beiddist hann at roå å sjd meS huskorlum

Lopts, ok var Jat eptir honum låtit, sem mart annat.

porgils kastaSi færi sinu fyrir borS, ok dro einn

mikinn flatan fisk, en eingi annarr veiddi um dag-

J

) veid, B
} Cy D t Fy 7, K. 2

)
ok amilits asjan, og af Jnsigts

Udseende
, till, 71, C3 D } F, IL 3

) skirligt hår, lysladne Uaar
, 13,

C, Dy Fy llt N. «) fra [ udel X. fc

) thi, ti, 71, X, C, D, F, KÅ L,

Ni 10 i
//•
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Stedet. Thorgils lagde sig derpaa til Sengs. Om
Morgenen, da Folk skulde gaae til deres Arbeide, be-

falede Thorgrim at Hesten llding skulde drives hjem,

men man fandt den ikke. Man meldte Thorgrim

det. Han sagde at Hesten havde været der Aftenen

næstforhen, ogbadFolkat sogenoiere; de gik, fandt

Hesten dod, og lode Thorgrim det vide. Han sagde

da at han ei kjendte nogen Mand, der attraaede at

have noget Udestaaende med sig. Thorgils svarede

:

Jeg har voldet Hestens Dod. Thorgrim spurgte,

hvorfor han havde gjort det. Thorgils forklarede

ham Aarsagen dertil. Vort Sindelag stemmer ikke

overeens, svarede Thorgrim
;
tag du nu til din Ven

Lopt10
,

thi vi to ville ikke kunne enes.

11. Derefter drog Thorgils bort den samme Dag

til Lopt, som tog udmærket vel mod ham. Man be-

retter, at Thorgils var smuk afUdseende, mandig i sit

Væsen, og saae ud til at være forstandig
;
han var hoi

og rank afVæxt, stærk afKræfter, liaardfor og hurtig

i sine Beslutninger, gjæv og fast, ivrig og overhaands

færdig i at fore Vaaben
;
han var uforfærdet i alskens

Modgang, saasnarthan blev ældre, hvorom vi komme
til at fortælle adskilligt. Han var heftig afSind, men

dog stadig, behjertet og stormodig, og udstod vel

mange Gjenvordigheder som han maatte gjennem«

gaae 11
. Der fortælles at da Thorgils var 9 Aar, ud*

bad han sig Forlov at roe til Soes med Lopts Tjeneste-

karle, hvori man foiede ham, som i saa meget andet,

Thorgils udkastede sin Medesnor, og fangede en stor
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inn; ok er hreggit tok at vaxa, reyndist pal al

porgils hafgi numit at roa, polt liann væri ungr.

[Sigan loggu peir at landi
1

. Loptr kvag i sliku

marka mega, liverr hann mundi verga
;
ganga nu

heim, ok dro porgils eptir ser fiskinn. Er hann

gekk eptir gotunni, på losnagi moldinn, par er

hann dro fiskinn, okkendi er varg fyrir nokkul liart

;

litr hann pa til, ok ser at par liggr silfrbaugr. Nu

koma peir heim, ok seir porgils Lopti hauginn,

fosira sinum, til vargveizlu.

12. [Vetri sigar
2

varg så atburgr, at prælar

nokkrir hrutu liaug til fjår ser [par i landeign
5

,

en porgils kom at peim, ok kvag pat ekki vera

peirra fe, ok tok af peim 111 merkr, ok hrakti

pa sjalfa. Hann fékk Lopli fe petta ok sva all

t

annat pat er hann aflagi; varg hann nu frægr mjok,

pott hann væri ungr. [pa er porgils var XV 4

vetra, fystist hann utan at fara; var hann vel

proskagr, hægi at vi ti ok afli. Hann heiddist fjar-

skiptis al porgrimi, stjiipfogur sinum, ok fékk ekki.

Loptr bag hann dveljast hja ser enn um vetrinn,

ok kvag hann mundu sigar at ollu meira fram

koma. Hann gjorgi sva, [ok er hann var XVI
vetra

5

, heiddist hann enn fjårskiptis. porgrimr

kvag pess enn eigi kost: pvi osvinni lizt mer pm
fjarvargveizla en mm.* porgils kvagst nu liafa vilja

0 uinkvoldit, om Aftenen, till. K, 2
) Litlu s.,M

;

um veturinn,

den Vinter, IC 3
) till. K. 4

) litøa nu stundir fram far til liann er

XX, B, C, D, F, K
t L,\Ni 2o, II, jfr, Anm .

5
) far eptir, der ef-

ter
,

li, Cy D}
II, K, F.
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Helleflynder, skjont ingen af de andre fik noget den

Dag, og daUveiret tog til, erfarede man atThorgils,

saa ung lian end var, havde lært at roe. Derefter lag-

de de til Landet. Lopt sagde: at man afsligt kunde

mærke, livad han vilde blive til. Nu gik de hjem, og

Thorgils trak Fisken efter sig. Da han gik paa Yeien,

losnedes Jorden, og ved at trække Fisken, mærkede

lian at han stodte paa noget haardt; han kastede et

Blik derhen, ogsaae, at derlaaenSolvring12 . Da de

vare komne hjem, gav Thorgils sin Fosterlader Lopt

Ringen i Forvaring.

12. En Vinter derefter hændte det sig at nogle

Trælle opgravede en Hoi, paa Gaardens Lod, for at

soge efter Skatte 13
. Thorgils kom til dem, og sagde

at det (fundne) ikke var deres Eiendom. Han tog tre

Mark (Solv) fra dem14
,
jog dem bort med Magt, og

gav Lopt (til Forvaring) Hittegodset, saavel som alt

andethvadlian erhvervede. Herved blev han, skjont

ban endnu var ung, meget navnkundig. Da han var

1 5Aar 1

5

gammel, fik han megen Lyst til at reise uden-

lands; han var da vel kommet til Modenhed baade

i Forstand og i Kræfter, samt foreslog sin Stedfader

Thorgrim at dele Boet med ham, men det blev ham

nægtet. Lopt bad ham endnu at tove den Vinter hos

sig, og sagde, at han siden, i alle Henseender, vilde

kunne udrette meget mere. Han gjorde saa, og da

han var 1 (i AarlG gammel, begjerede han paa nyGod-

sets Deling. Thorgrim svarede at dette endnu ikke

kunde lade siggjore: thi mig synes, sagde han, at du
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féit: en ef ek fær‘ nu eigi, pa mun ek fa i priftja

sinn er ek heimti, ok ferr siSan, ok segir Lopti.

Loptr kvaft pat hug sinn, atporgrimr mundi eigi fyr-

ir standa, pa er porgils heimti næst. Fékk Loptr

lionum Ja fe til utanferSar. porgils kvaftst litit fé

hafa vilja at sinni, ok er hann er buinn til ferSar,

kallaéi hann [til sin leiksveina
2

,
ok kvaftst vilja

launa peim gleSi ok goSa fylg'8: skulu per hér taka

III merkr silfrs, er ek tok af prælunum, en Loptr

foslri minn skal liafa bauginn ok vingan mina.

Eptir pat for porgils utan i Knararsundi
3 meS

litit fé, ok kom til Noregs um haustit, ok var meS

peim manni um vetrinn, er élafr hét, ok bjo a

HorSalandi
;
[hann var rikr maSr ok vel vitr

4
. I

pennan tima ré8 Haraldr grafeldr Noregi meS oSrum

bræSrum sinum, ok Gunnhildr konungamoSir
;
pau

foru at veizlum um vetrinn, sem p;i var siSr til.

Olafr bjo veizlu i moti konungi ok moSur hans

me8 mikilli vegsemd, ok er pau liofSu at veizlnnni

verit um hriS, pa spurSu pau, liverr sa væri inn

mikli ma'Sr [ok inn ungligi
5

,
er par var. Olafr

svarar: hann er islenzkr. Konungr sag8i, at hann

mundi vera mikillar ættar, pvi hann liefir pess-

liattar yfirbragS. porgils var i leikum meS kon-

ungi, ok potti honum mikit gaman at honum, ok

>) fæ (som sædoanligslj B o. Jl.
J

) saman leiksveina sina,

kaldte han sine Legekammerater sammen,
B, C, D, F, II, K,M, N»

3
)
Knararsundura, F. A

) mentr, vel opdraget
,
dunnet

}
B

f
C

,
D,

F, II ;
vaskr, kjæk, /,* fra [udel, K. 5

) vegli|i,2?; fra [
svå veg-

ligr, B, C) T), F, TI
i
ungligr ok vænn, I; udel. K.
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forstaaer ikke saa godt at forvalte Ejendommene, som

jeg 17
. Thorgils erklærede af lian vilde liave Penge-

ne: men faaer jeg dem ikke nu, lagde lian til, skal jeg

nok faae dem, naar jeg kræver dem tredie Gang; han

drog derpaa hort og fortalte dette tilLopt. Denne sag-

de, at det forekom ham, atThorgrim ikke vilde afslaae

Fordringen18
,
naar den gjentoges næste Gang. Lopt

udstyrede ham da tilUdreisen. Thorgils sagde, han

vilde denne Gang kun have lidet med sig. Da han

var reisefærdig, kaldte han sine Legebrodre19 til sig,

og lod dem vide
,

at han nu vilde helonne dem for

ydet Morskab og godt Folgeskab: I skulle her mod-

tage de tre Mark Sol v, som jeg tog fra Trællene, men
min Fosterfader Lopt skal beholde Ringen og mit

Venskab. Derefter reiste Thorgils bort, fra Knar-

arsunds Havn, med faa Penge. Han kom til Norge

om Hosten, og opholdt sig, Vinteren over, hos en

Mand som hed Olaf og boede paa Hordeland, samt

var en bemidlet og meget forstandig Mand. Paaden

Tid regjerede Harald Graafeld over Norge og andre

hans Brodre, tillige med Kongemoderen Gunhild.

Disse droge, efter den Tids Skik, omkring tilGjæste-

bude i Vintertiden. Olaf modtog Kongen og hans

Moder med et særdeles herligt Gilde. Da de havde

været der en Stund, spurgte de, hvem den velvoxne

Mand af ungdommeligt Udseende var. Olaf svare-

de, at det var en Islænder. Kongen sagde at han,

efter hans Ansigtstræk at slutte, maatte være af en

meget anseelig Slægt. Thorgils deeltog i Lege (Le-
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gengu porgilsi allir leikar vel. på mælti konungr:

pik mun ek kalia porgils kappa'minn. [porgils

sag&i pa konungi, at liann ætli storar eriftir i Sogni

eptir gofga frændr sina. Konungr svarar: moSir

mm hefir nu hu a jorSum peim, ok hun hefir a

peim allt forræSi
;
pvi hylistu hana at, ok mun per

pa vel duga. porgils kemr nu a petta mal vi8

Gunnhildi. Hun svarar pessu vel, ok hauS honum

hirS vist me8 konungi. porgils kvaSst litt vift latinn

at vera meft konungs hirft, ok kvaS nei vift pvi.

Drottning • varft reift mjok, ok spyrndi fæti sinum

til hans, ok hratt honum fra håsætinu, ok varnaSi

honum på fjårins
,
ok sagSi hann eigi kunna at

[piggja soma sinn
1

. Konungr var vel til hans, ok

gaf honum 2

silfr å laun, sva at pat var goSr kaup-

eyrir; må hér af græSast, segir konungr, ef gæfa

vill til, ok vitja min kunnliga, ok allrahelzt ef moftir
• •

min er eigi nær. SiSan for konungr fra veizlunni.

13. Um vorit segir porgils Olafi, at hann vill

fara kaupferft um sumarit
3

,
ok leita sva undan

ojafnafti Gunnhildar. Olafr let vel yfir pvi
4

;
var

porgils nu i kaupferft um sunwit, ok tokst pat vel.

En um haustit kom hann [i Vestr-Vikina
5

,
ok ferr

til [konu einnar
6

,
er Gyfta hel

;
hun var ekkja,

*) sja sdma sinn ne figgja, C, D, F, II, sja s. s., J, K. 2
)
mik-

it, meget, till, X, 3
)

rnefi kaupmonniim, med Kjobmcend, lill.F.

*) ok lauk vel vift hann, skiltes vel fra liam> till. F. 5
) i Vik-

ina, K; heim i Vilcina, 13 ;
vestr i Vikina, C,D,N; austr i Vik-

na, F; i vestr i Vikina, J. 6
)
husfrcvu Jjcijrrar rikrar, den rige

(eller mægtige) Iluusmoder , F.
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gemsovelser) med Kongen, som havde meget Mor-

skab af ham, thi alle Legene faldt heldigen ud for

Thorgils, saa at Kongen sagde: Dig, Thorgils, vil jeg

kalde min Kæmpe. Thorgils berettede da Kongen,

at han havde arvet betydelige Eiendele i Sogn efter
V O O

sine fornemmeFrænder20 . Kongen sagde: Min Mo-

der har nu Avlsdrift paa de Jorder, og tillige fuld

Raadiglied over dem; sog derfor hendes Yndest, saa

vil du have stort Gavn deraf. Thorgils androg da

Sagen for Gunhild. Hun svarede ham vel, og tilbod

ham fast Ansættelse hos Kongen, men Thorgils gav

til Svar at han kun havde liden Ledighed til at op-

holde sig ved Hoffet, og vægrede sig derfor. Dron-

ningen blev da meget vred 21
, stodte til ham med

Foden og drev ham hort fra Hoisædet; hun afslog

ham ogEiendommene, og sagde at han ikke forstod

at modtage Æresbevisninger. Derimod yndede Kon-

gen ham, og forærede ham hemmeligen endeel Solv,

som var vel tjenligt til Handel
;
dette, sagde Kongen,

kan vel foroges ved Omsætning, hvis Lykken er med,

og sog til mig, som en Bekjendt, allerhelst naar min

Moder ikke er tilstede. Derefter drog Kongen fra

Gjæstebudet.

13. I Foraaret siger Thorgils til Olaf, at han vil

gjore en Handelsreise om Sommeren, for at undgaae

GunhildsForfolgelse. Olafraadte ham dertil. Thor-

gils drev da den Sommer Handel, og Reisen lykkedes

vel. Mod Hosten kom han til Vigens Vestkyst, til

Oronlnnda historiske Mindesmærker. 1 Bind. (4)
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son atti hun er Auftunn hét. pau veittu honum

[bæfti af hinni mestu dygft
1

. GySa var margkunn-

andi a fvrnsku
1

ok froftleik. Auftunn var vel til

porgils, ok mælti til vinattu [viS liann
3

,
er hann for

i bratt. Eptir pat for porgils til eins riks manns er

Bjorn hét, ok var par vel haldinn. parvoru goftiiy-

byli ok heldr snemma liåttat*. porgils spurfti hverju

pat gegndi. Honum var sagt at faftir Bjarnar lieffti

fyrir li tlu andazt, ok pat meft, at liann gengi aptr;

voru menn ok hræddir vift liann. porgils gjorftist

ramr at afli. pat var opt um vetrmn, at porgils

heyrfti lamit uti um pekjuna, ok eina nott var pat,

at liann stoft upp, tdk oxi i liond ser ok gekk i'it.

Hann så draug fyrir dyram standa, mikinn ok illi-

ligan. porgils faerir upp oxina, en pessisnyr undan,

ok til haugsins*, ok sem peirlkoma par, snyr draugr-

innåmoti; takast peir fångbrogftum, pviat porgils

haffti sleppt oxinni
;
var peirra atgångr bæfti liarftr

ok grimmligr, sva upp gekk jorftinn
6

undir fdtum

peim, en at lyktum varft sva, meft pvi at porgilsi

var lengra lif ætlat, at draugrinn fcllr å bak aptr,

en porgils ofan å hann; tekr liann par på livild, ok

nåir siftan oxi sinni; hoggr porgils pa afhonum hof-

tift, ok mælir [siftan yfir honum 7

athann skuli engum

manni at meini verfta; varft ok aldri vart vift liann

siftan. Bjorn virti porgils mikils, er haiin haffti

0 ve), JC. =) sanl. B, C, D, II, J, K ; fyrnsk, 4, E)
G. 3

) till.

li. C, V, II, K. 4
) nåttat, F. s

) hangs sins, sin Gravhoi , K, 6
)

vi«a, till. B , C, D, F, ff. >) Svå fyrir, B, C, T), F, II. K.
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en Kone ved Navn Gyde; hun var Enke, og havde

en Son som hed Odun. De modtogeham begge paa

det bedste. Gyde forstod sig særdeles vel paa Oldti-

dens Klogt og Vidskab. Odun var meget velvillig

mod Thorgils, og da denne tog bort, udbad han sig

hans Venskab. Derefter drog Thorgils til en rig

Mand, som hed Bjorn. Ogsaa der blev han meget godt

modtaget. Der var et ypperligtVaaningshuus, og man
gik temmelig tidlig til Sengs. Thorgils spurgte hvi

man gjorde dette, og fik det Svar, at Bjørns Fader,

der fornylig var dod, gik igjen, ogat Folk vare bange

for ham. Thorgils var nu bleven stærk af Kræfter.

Ofte skete det om V interen atThonnls horte at der blev
. O

banket paa Taget. En Nat stod han op, tog enOxe i

Haanden, gik udogsaaeenstor Gjenganger, af ond-

skabsfuldt Udseende, staae uden for Doren. Thorgils

hævede Oxen, men Spøgelset vendte sig fra ham og

tyede til Gravhøjen
;
da de kom dertil, vendte Gjen-

gangeren sig mod ham og de begyndte da at brydes,

thi Thorgils havde givet Slip paa sinOxe. Kampen
var baade haard oguskaansom, saa Jorden losnedes

under deres Fodder. Slutningen blev dog den, efter-

som Thorgils var bestemt til et længere Liv, at Spogel-

set faldt baglænds og Thorgils ovenpaa det. Nu fik

Thorgils nogen Hvile, og fik fat paa sin Oxe
;
han hug-

gede da Gjengangerens Hoved af, og læste (mumlede)

over ham, at han ikke skulde gjore noget Menneske

Ulempe; siden mærkede man heller aldrig noget til

(4 *) '
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gjort |>ar sva mikla hyby la bo t. Eina nott bar pat

til at lostit var hoggådyr; gengr porgils ut; er

par kominn AuSunn GySuson, vinr lians, porgils

heilsar honum vel, ok spyrr hval hann vill. Auiiunn

kvaåst purfa lians liSsinnis; sagSi moSur sina Gy8u

andaSa, ok nokkut voriiit hafa kynliga
1 um hennar

dauSa
;

stukku ok allir menn a brottu
,

pviat

aungvir por8u viS at vera; nu vilda ek fara me8

hana til greflrar, ok fylgSir pu mer. pat skal

vera, kva'S porgils. SiSan ferr hann me8 AuSunni,

at dvitanda Birni. Ivoma peir til bæjar AuSunnar;

finna par husfreyju dauSa, bua muim likit. [Skaltu,

porgils, segir AuSun, gjora kistu at moSur minni,

ok [undir knakka, reka siSan a kistuna sterkar

henkur
2

,
pviat purfa mun pess alls vi8, ef hlySa

skal. Er nu petta alltsaman gjort. AuSunn sagfiist

nu mundi gjora ra§ fyri kistunni
5

;
[skulum viS nu

draga hana i lirottu, færa ni8r i jorS, ok hera ti

hana sem meslan punga. Fara nu slSan, ok sem

peir liafa farit um hriS, tekr atbraka mjoki kistunni,

ok pvi næst hresta af hankarnir, ok kemst GySa

or kistunni. pa fara peir til baSir, ok toku hana,

ok purfti po alls viS, ok voru peir bå$ir sterkir

menn. pat taka peir bragSa, at peir flytja hana til

*) skyndiliga, J, M. J
) hrukkur, B, C, D, H, N; jra [

skulu

viS sfåan reka a hanka ramliga; vi skulle siden befæste den med

stærke Touge, F; fra andet [
Au'Sun ba$ hann at reka d kistuna

terka hringa, K.
3
) fra [ nii er kistan var gjor ok hankar 6

reknir, pa raælti AuSun : nu mun ek leita henni legstafiar, en pii

varfcveit kistuna d raeftan, F- udel, K,
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Spogelset 22
. Bjorn agtede Thorgils meget, fordi

han havde skaftet ham saa god Huusfred . En Nat

blev der banket paa Doren
;

Thorgils gaaer ud,

og seer at hans Ven Odun Gydeson var kommen.

Thorgils hilste ham venlig, og spurgte hvad han

vilde. Odun svarede at han behovede hans Bi-

stand, da hans Moder Gyde var dod
,
og at hen-

des Dodsmaade havde været meget underlig, saa

at alle Mennesker havde romt Gaarden, men ingen

vilde befatte sig med hendes Ligfærd 23
. Nu onske-

de jeg (sagde han) at fore hende hen for at begra-

ves, og at du vilde folge med mig. Det skal skee,

svarede Thorgils, og drog afsled ined Odun uden

Bjorns Forevidende. De kom til Oduns Gaard,

fandt der Iiuusmoderens Lig, og gave sig i Færdmed

at berede det til Jorden. Nu skal du, sagde Thor-

gils, forfærdige en Kiste til min Moder, med Knage

under og beslaae den med stærke Hanker, thi dette

vil behoves, hvis alt skal gaaegodt. Dette skete da

altsammen. Odun sagde, at han havde betænkt,

hvorledes man skulde bære sig ad med Kisten : V i vil-

le trække den bort, nedgrave den i Jorden, og lægge

siden saa stor Tyngsel oven paa den, som mucligt.

De droge afsted, og da de havde gaaet en Stund,

begyndte det at brage stærkt i Kisten, hvorpaa Han-

kerne sprang af, men Gyde selv kom ud af Kisten.

De toge begge strax fat paa hende, og havde nok

at bestille dermed, skjont de vare stærke Mænd.

Endelig besluttede de sig til at fore hende til etBaal,
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hals, er Auftumi hafSi huit. SiSan kasta peir lienui

a hålit, ok voru hja, meSan hun hrann\ s pa mælti

AuSunn : mikla vingan hefirpu mer nu synt, porgils,

ok [go'Sa karlmennsku, sem pu munt i olluin slob-

um\ SverS ok kyrtil vil ek gefa per
9
en ef sva

ver8r, at ek kalli siSar til sverSsins, pa vilda ek, al

pu lelir laust, en ek mun la per annat vapn, [pat

er gott er*. Nu skilja peir viS sva huit; ferr por-

gils aptr til Bjarnar. Nu er par til at taka, at Bjorn

saknar porgils; føerr liann af pessu mikla ugleSi,

ok kvaSst par mist hata go3s manns: ok er pat illa,

at troli eSr uvættir hafa tekit liann; skulum ver pat

po gjora i lieiftr vi8 hann, at drekka erfi hans, [ok

uggir mik at eigi megi fagnaéarol heita, pviat ver

hofum nu leitat lians marga daga
4

. En um veizlu

pessa kom porgils heirp, ok verSr Bjorn honum

harSla feginn, ok eykr pa [aP vinaveizluna ,
ok

eptir pat foru menn lieiin
6

.

14. I penna tima tok Hakon Hlaftajarl rikiiNor-

egi. pa sagfti porgils Birni, at hann vildi leita eptir

eignum sinum i Sogni. Bjorn svarar: réttligt væri

pat, en uggir mik at Hakon jarl kalli ser hæéi pat ok

*) fra [
Siftan færa peir kistuna niftr i jprft ok l>era a ofan

niikinn piinga. En er på varfti 1 » tt, heyrftu peir brak ok b rosti j

ki'stunni. Eptir pat kom Gyfta upp ok var ckki svipgoft. peir

toku båftir mdti kerh'ngu
,
ok purftu pd alls vift. At siftuslu *

mæddist bun ly ri peirn, ok var ft svå undir. peir tdku bana siftan

ok brendu å båli til psku; K. 2

) fra
[
væri launa vert, det var

Belønning værdt, K. 3
) sem pvi er jafngott, som er ligesaa godt

som det, J.
4

) fra [en mik uggir pd at fagnaftardl heita megi, ok

munum ver eigi purfa marga daga lians at leita; men det uner mig

i*
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som Odun havde beredt. Derefter kastede de hende

paaBaalet, og hleve tilstede medens liun brændte24 :

Da sagde Odun: Du har nu, Thorgils, vist mig tro-

fast Venskab og mandig Bistand, hvilken du og vil

yde ved alle Lejligheder. Et Sværd og en Kjortel

vil jeg forære dig, men om saa skeer, at jeg siden

kræver Sværdet tilbage, da onsker jeg at du vil over-

lade mig det; dog skal jeg, isaaFald, givedig etgodt

Vaaben isteden. Efter denne Aftale skiltes de ad.

Thorgils drog da tilbage til Bjorn. Numaae vi give os

til at fortælle derom, at Bjorn savnede Thorgils, og

faldt i stor Sorg derover. Bjorn beklagede, at han i

ham havde mistet en god Mand : og vardet ilde (sagde

han) om nogen Trold eller ond Aand har taget ham 25
';

dog skulle vi, til hans Ære, drikke Arveo 1
2 G

,
men jeg

frygter, at det neppe bliver noget muntert Velkomst-

gilde, thi vi have (forgjeves) sogt efter ham i mange

Dage. Under Gjæstebudet kom Thorgils hjem.

Bjorn modtog ham med stor Glæde og fortsatte Ven-

negildet paa ny. Derpaa droge Gjæsterne hjem.

14. Ved den Tid modtog Hakon Lade Jarl Regje-

ringen over Norge. Da sagde Thorgils til Bjorn at

han vilde forsoge paa at faae sine Eiendomme i

Sogn tilbage. Bjorn svarede : Det vilde vist være ret-

mæssigt, men jeg frygter at Hakon Jarl tilegner sig

rfog at det kan kaldes et Velkomstgilde ,
og at vi ikke behove at

toge mange Dage efter ham , B, C, D } F,II i udel . A. s
) at nyju,

}>aa ny, B , C, D ,
F, Il ,• aptr, B: udel. I. fra [ at nyju veizluna

* fagnattarol
,
Gjæstebudet paa ny til (som) et 1 elkomstgildc ,

A.

»
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annat, fvi hann er mjok fégjarn, ok er ovænligt

um, at hann vili til låta vift fik, en flytja vil ek fitt

ni ål, få er hann kemr hér til min. Nu kemr jarl

at åkveftnu til veizluhnar, ok IIytr Bjorn fyrir hann

mål porgils, ok sagfti mikit frå vaskleik hansok

atgerfi. Håkon jarl kvaft fat nu vera sina eign,

en kvaftst fo vilja sjå manninn. Ok er porgils

kom fyrir jarl, mælti Håkon til hans: mikill maftr

ertu ok sterkligr, friftr synuin ok likligr til giflu,

ok vil ek bjofta fer til min. Litum siftan å filt

mål. porgils kvaftst fat figgja vilja.

15. porsteinn liét maftr ok var kallaSrinn liviti;

hann var lendr maftr Håkonar jarls; hann var

vinsæll, ok åtti eignir nær jorftum porgils. peir

logSu mikla vingan saman, ok voru meft jarli håftir.

porgils gaf porsteini kyrtilinn Auftunarnaut; lianu

var af nyju skarlati skorinn
1

. på var ok meft

Håkoni jarli Eirikr raufti, fslenzkr maftr, er [siSan

fann ok' bygfti Grænland. Hann var ungr maftr

ok kurteis, ok hinn mesti vin porgils. pat var

einn dag at porgils vekr vift jarl sitt mål urn jarft-

irnar. Håkon jarl svarar: vel geftjast mer at fram-

ierft finni, en eigi er ek viss um'at vita, liverr fram-

kvæmdarmaSr fu munt verfta; mun ek ok fessar

eignir eigi upp gefa, utan fu synir mer nokku rn

Iraina i gjorSum finum, ok skallu heimta skalla

mma af Suftreyjum, er ek hefir mist iim frjå vclr.

•

') ull K '

') /V«[si$arr, K,
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dette som saa meget andet, thi haner saarebegjerlig

efter Penge, og det er neppeat vente at lian vil over-

lade dig dette
;
dog vil jeg understotte ditAndragende,

naar lian kommer hid til mig. Jarlen kom, til bestemt

l id, til G jæstcbudet, ogBjorn androg for ham Thor-

gils’s Sag, samt fortalte meget om lians Raskhed og

Færdigheder. Hakon Jarl svarede atGodserne da va-

re hansEiendom, men lagde til, at han dog vilde see

Manden. Da Thorgils kom for Jarlen, sagdeHakon til

ham: Du er en anseelig og stærkbygget Mand, smuk

afUdseende, og seer ud til at have Lykken med dig.

Jeg byder dig til mig og vil siden tage din Sag i noiere

Betragtning. Thorgils svarede, at ban gjerne vilde

modtage dette Tilbud.

15. En Mand hed Thorstein og blev kaldt den

Hvide. Han var Hakon Jarls Lehrismand, almindelig

yndet, og besad Eiendomme, som laae i Nærheden al

Thorgils’s Jorder. De indgik noie Venskab med hin-

anden, og vare begge hos Jarlen. Thorgils gav Thor-

stein den Kjortel, af nyt Skarlagen, som han havde

faaet af Odun. Den Tid var og hos Hakon Jarl Erik

den Rode, en islandsk Mand, som siden fandt og forsi

bebyggede Gronland 2

:

. Han var da en ung og bele-

ven Mand, og blev en særdeles god Ven afThorgils.

En Dag bragte Thorgils sine Jorder paa Tale hos Jar-
O O O i

len. Han svarede: DinOpforsei behager mig meget,

men endnu har jeg dog ikke seet nogen overtydende

Pl ove paa din tilkommende Driftighed
;
jeg vil ci

heller opgive disse Eiendomme til dig, uden du viser
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porgils bi8r hann fa liofSingja til fer8arinnar, en

ek mun fy]gja honum sem manndomr minn er til.

pii skalt formaSr vera, segir jarl, fyri fer8 pessi,

pvi pii reynir peim mun meir pina da3 ok karl-

mennsku. porgils mælti: lat fara me3 mer porstein

hvita; liann skal pvi rå8a, sag8i jarl. porsteinn

kvaSst fara mundu, ef porgils vildi. Nu buast

peir, ok liofSu tvo skip, ok ekki mjok skipuS. En
er peir koma til eyjanna, bei8a peir skatta, ok

fengu litit af. Um liaustit béldu peir til Kataness,

ok brutu skip sin, en tyndu fjarhlut; menn béldust

allir. Olafr liét jarl er ré8 fyri riki pvi. Hann

fret ti til manna Hakonar jarls, ok ba8 pa til sin

fara. pat piggja peir, ok voru par um vetrinn

|

vel baldnir*. Surtr
2

jårnhaus
3

hét maSr; vik-

ingr mikill ok hinn mesti illgjor8ama8r. Hann la

uti [laungum um Vestrlond
4

. pat var einn liallr

hans, ef konur voru friSar ok vel at ser, at hann

tdk pær at ser um liriSar sakir, en menn por8u

eigi i mdti honum at standa. Systir 6lafs jarls

hét Gu8run
5

. Hun var fri8 kona svnum ok vel at

kvennligum listum buin. Surtr iarnliaus finnr
'

° J

Olaf penna vetr ok vill fa systur hans til frillu, ella

til eiginorSs. Olafr svarar: pat væri mer litill

styrkr {bo at pu gjorSir sem bezt mættir
6

[ni, en

pa al Ira siSst, ef fm ert ra8imi til illa at gjora, ok
’) fraftilf JC, 2

) Svarir, ff, K stundum i
3
j jariilioffti,

Ji
f
C, D, F, II, N. 4

) veir vift lund, om Vinteren ued Kysterne, J} DJ i

fra [
a vclrum, i Vintertiden, K* s

) Goftrun (stedse) K, Dl.
6

)

mæltir, talt, I), II.
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nogen Fortriidighed ved dine,Handlinger; duskal da

inddrive de mi c; tilhorende Skatter af Syderoerne28
,o *

som nu i hele tre Aar ere udeblevne. Thorgils begje-

rede, at en Autorer for Toget maatte udnævnes : men

jeg, sagde han, skal understotte ham som jeg bedst

formaaer. Duselv, svarede Jarlen, skal væreAnforer

paa dette Tog, thisaahar du des storre Ledighed til at

aflægge Prover paa Duelighed og Manduom. Lad da,

sagde Thorgils, Thorstein Hvide reise med. Derfor

kan han selv raade, svarede Jarlen. Thorstein sagde,

at han nok skulde reise, hvis Thorgils onskede det.

Nu lavede desig til Reisen med to Skibe, som kun vare

svagt besatte. De kom til Oerne, og fordrede Skatter.,

men fik kun lidet deraf. Om Hosten droge de til Ka-

tanes 29
,
lede derSkibbrud, ogmistede(alt)deres Gods,

men hele Mandskabet blev reddet. Olafhed den Jarl,

som bestyrede den Provinds 3<)
. Da han horte, hvor-

ledes det var gaaet Hakon Jarls Mænd, bod han dem

til sig, hvilket de toge imod og bleve der om V interen

vel beværtede. Surt (Svart)Jernhos hed en vældig Vi-

king, som tillige var den storste Ildgjerningsrnand.

Han krydsede for det meste ved de vestlige Landes
J O

Kyster. Det var een afhans Uskikke, athan pleiede at

bortfore smukke og dannede Kvinder, og beholdt

dem hos sig i nogen Tid ; menman vovede dog ikke atO O O

staae ham imod. Olaf Jarls Soster hed Gudrun 31
;

hun var skjon afUdseende og vel oplært i alle kvinde-

lige Kunster. Denne Vinter kom Surt Jernhos til Olaf,

og forlangte hans Soster enten til Frille eller til Hustru.



6Q UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA.

viråuliga cn lifa skammsamliofa.o O

mun ek [nita
1

pcssu gjaforSi
2

. Vikingrinn mælti

pa : gakk a liolm vi8 mik, ella herst viS li8 milt

ok safna liSi i moti. Jarl mælti : hetra er at deyja

[Siu’tr svarar
5

:

fiami kost kyss pu nu, er per gcgnir verr, ok per

mun minnisamr verSa, ok ver niSingr ef pu kemr

eigi. Al visu skal ek koma, segir jarl, i moti per,

eSr annarr ma5r ella; ok skildu viS svå buit.

Eptir pal kveSr jarl pings, ok sagSi par, fyri hverju

åfelli liann var orSinn : vil ek peim manni gifta

GuSrunu systur rnina, [er Surti verftr
4

at hana, pvi-

at ek veit at sa einn mun til pess raSast, at mer

mun engi usæmd i pvi verSa. Engir ur8u til at

svara jarli, pott ra'Sit pætti fysiligt, pvi monnum
potti l'lls von af Surti jarnhaus. pcir porgils ok

porsteinn ræddust vift, ok potti porsteini fysiligt,

en porgilsi fannst fatt um. porsteinn mælti : viltu

penna kost, vinr! porgils svarar fa um. Siftan

sagSi porsteinn [jarli at hann mundi til råftå. Jarl

tekr pvi vel. Um nottina eptir
5
dreymdi porgils

at AuSunn vinr lians kæmi at honum ok mælti: pu

sefr, en jafnt mun vera sem pu vakir; pu skalt

a holm ganga vift herserk |>enha, pvi per unnutn

') neila, li, 6’, JD, l‘\
?

) fra [
eigi fram selja systur mina

ilhnenni pinu, K, 3
)

iill- I, K. *) som å holm vil i ganga fyri

mik^ ok verfia Surti, Å\ 5
) fra [viS jarl: ek mun til rafcast, her-

rå, ot per hi tit standa pat er per hafit um mælt> Jarl lcva'S pat

skyldi \issuliga standa. Næstu nott; til Jarlen: jeg vil beslutte

mig til hampen, Herre
, hvis 1 lade det staac, som 1 have talt.

Jarlen sagde det skulde visselig staae ved- Magt, Noesle Nat.
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Olafsvarede : Det vilde kun gjore mig liden Nytte, om

du end handlede paa det hedste dukunde, endsige

nu, du har foresat dig at gjore ondt, og derfor vil jeg

afslaae dig dette Giftermaal. Vikingensvarede: Saa

mod mig da i Tvekamp, eller fægt med mineFolk, og

saml dier Mandskab mod mig. Jarlen svarede : Det er

bedre at doe med Ære end at leve med Skam. Nu væl-

ger du de Kaar, sagde Surt, som bekomme dig værst,

og som du vil komme til at huske, og en Nidding skal

du være, hvis du ikke moder. Jarlen svarede: Vist

skal jeg komme dig i Mode, eller en anden i mit Sted.

Med denneAftale skiltes de ad. Derpaa sammenkald-

te Jarlen Folk til etThing, og lod dem der vide, hvad

Lihekl der var modt ham. Jeggifter, sagde han, min

Sosler Gudrun med den Mand, som tager Surt afDage,

thi jeg veed, at den allene forsoger derpaa, som jeg

haringen Vanære af. Der var ingen som svarede Jar-

len herpaa, skjont Partiet ansaaes for tillokkende, men

man ventede sig kun ondtafSurt Jernhos. Thorstein

on Thorgils talte sammen herom, og Thorstein fore-
O O 'O
kom det onskeligt, men Thorgihs var det temmelig li-

gegyldigt. Thorstein sagde da : V il du, min Ven, an-

tage disse Kaar ? Thorgils gav et kort Svar. Derefter

siger Thorstein tilJarlen, at han nok vilde gjore et For-

son-, hvormed denne var vel fornoiet. Natten efter
O 7

dromfe Thorgils at hans Ven Odun viste sig for ham,

og talte saaledes : Du sover, men det vil dog være det

samme, som om du vaagede. Du skal gaae i Tve-

kamp mod denne Berserk, thi dig unde vi al Hæder.
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ver sæmdar; en Surtr pessi er brdSir minn
,
ok er

liann pd mer ekki parfr; er hann ok Iii t mesta

illrnenni. pess spyrr liann jafnaii, pa er liann hair

holmgaungur, pann er liann skal berjast viS, hvert

hann 1

hafi sverSit JSlaSni en ek gaf per pat, en

pxi skalt fela pat i sandi, ok seg lionum at pu vitir

eigi hjolt sverSs pess fyrir ofan jord
3

. Eptir pat

hvarf AuSunn i brott. porgils vaknar, ok sagfti

porsteini vin sinum drauminn.

16. Uin morguninn fora peir porgils ok por-

steinn me§ jarli til [lidlmstefnu, ok er porgils buinn

til liolmgaungii
4

. Vilungrinn spurSi um sverSit

BlaSni. porgils kvaSst eigi vita pess hjolt fyrir

ofan mold. porgils drd nu sverSit upp or sandin-

um, ok borSust siSan • ok er peir hafa barizt um
stund, hoggr porgils sporSinn af skildi Surts ok

undan lionum fotinn, [en pat voru pa log: at menn

vogu til arfs pess, er féll å holmi. Eptir pat hj )

porgils hofuS af Surti, tok oli skip hans ok fé’,

ok fékk siSan GuSrunar, systur Olafs jarls
6

. Skorti

porgils nu eigi menn ok
7

pennmga. Um vorit

segja peir jarli at peir vilja [herja um sumarit
n

.

Nu lialda peir at SuSreyjum, ok gjora peim kost,

hvart peir vilja pola hernaS ok manndrap, eSr

'

)

«*

*, IC =) BlaSinn, 12, C, H, jF, H, IC 3
) mold, B,

*)fra [ bdlmsins; er Svartr J>ar Fy ri. porgils gengr fram rndti

honum; til Holmen (Kamppladsen) i Svart var allerede der til-

stede
,
Thorgils gik frem mod ham ,

IC 5

) fra [ok bratt Jar

eptir al honuin hofufcit, ok eignafcist porgils svå skip hans ok fe,

at formim vikmgaldgum; og strax derefter Hovedet af ham9 og
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Vel er dénne Surt min Broder, men dog* har jeg intet

godt afham, og tillige erhan den storste Skurk. For-

end han gaaer tilTvekamp, pleier han stedse at sporge

den, han skal fægte imod, om han har Sværdet Blad-

ner, hvilket just er det, som jeg har givet dig; men
du skal skjule det i Sandet og sige ham, at du ikke veed

dets Fæste overjorden. Derefter forsvandt Odun.

Thorgils vaagnede, og fortalte Drømmen til sin Ven

Thorstein 31
.

1 6. Den Morgen droge Thorgils og Thorstein med
Jarlen til Tvekampsmodet. Vikingen spurgte om
SværdetBladner. Thorgils svarede, at han ikke vidste

dets Fæste over Jorden. Strax efter trak ThorgilsO

Sværdet op afSandet. Dernæst fægtede de, og da det

havde vareten Stund, huggede Thorgils det nederste

hort af Surts Skjold, og Hugget borttog tillige hans

ene Been. I den Tid gjeklte den Lov, at man kunde

tilegne sig Arv efter den Mand, man havde nedlagt i

Tvekamp. Derpaahug Thorgils Hovedet afSurt, og

bemægtigede sig alle hans Skibe og øvrige Eiendom-

me. Derefter fik hanGudrun, Jarlen Olafs Soster, til-

ægte. Nu manglede Thorgils hverken Folk eller

Penge. I Foraaret sagde de til Jarlen, at de denSom-

mer agtede at drive Fribytleri. De scilede da til Sy-

deroerne, og forelagde Indbyggerne Valget, enten de

vilde taale Plyndring og Manddrab, eller give Hakon
fik saaledes hans Skibe og Gods til Biendom, ejter gamle Fribyt-

terlove
, K. 6

) ok vard frægr af pessu verki, og blev bcromt ved

denne Gjcrning, till. li. 1
) ne, F, B, C

t
JD, F, Tf. 8

) lieina um
suniarit halda, drage hjem den Sommer, J

.
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gjalda skatt Hakonar jarls, en feir kjoru at gjalda

slikt sem a var lagit; sISan var allt lukt, Eptir fat

• foru feir austr til Noregs, ok hitta Hakon jarl;

fagnar hann feim vel. peir greifta honum féit,

ok gefa lionum fo at auki sæmiligar gjafir. Jarl

jattir porgilsi nu ollum eignum slnuin. Voru feir

me8 jarli um vetrinn i gd8u yfirlæti
1

. [At sumri'

vilja feir I hernaS, en ætla til jarls at vetri. Eina

ndtt kom AuSunn at porgilsi
3

,
ok heiinti at honum

sverSit BlaSni : en ek mun fa fer fyrst oxi, en innan

litiis tlma gott sverS. porgils kva8 hann vist hafa

skyldu sverSit. AuSunn ba8 liann hafa folde

fyrir, ok gaf honum fingrgull, cn er porgils yakn-

aSi, var sverSit hrottu, ok fotti honum svipr
4

at.

SI8an liéldu
4

feir vlSa um sumarit. GyrSr 6

hét

viklngr er feir fundu um sumarit undir [ey

einni
7

. Um morguninn for skuta fra skipum Gyr8s

til feirra porgils, ok kva8st GyrSr vilja gjora félag

vi8 fa. petta for fram, ok skal Gyr8r hafa jafn-

morg skip, ok at helmlngi allt hlutskipti
;
herja nu

um sumarit ok var8 feim gott til fjar, eyddu mjolc

illfySi ok
8 hernaSarmonnum

,
[en letu hændr ok

kaupmenn fara I friSi. peir komu til Irlands um
sumarit; var far skogr fyrir er feir komu at;

gengu siSan upp I slcdginn, ok I einum sta8 sa feir

*) baldi, K. 2

)
um sumarit, BjCjD,F,H. 3

) i svefni, i en Drom,

till, B,Ct D} F, f/fJCyN,
4
) missir,/. 5

) saaledes K

;

lierja, de øv-

rige (og gjentage det hort efter). °) Giråir,C,N; Gyrflir, J,M.
7
) eyjum nokkrum, K. 8

)
illum, till, Z?, H, N.
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Jarl Skat; de valgte at yde den Skat som blev dem
paalagt, og den blev tilfulde betalt. Derefter droge

de ostpaa, til Norge, og kom til Hakon Jarl. Han
modtog dem meget vel, og de bragte ham Pengene,

samt desuden sommelige Foræringer. Jarlen ind-

rommede da Thorgils alle hans faste Eiendomme.

Den Vinter vare de ved Jarlens Hof, i stor Anseelse.

Næste Sommer vilde de drage paa Fribytteri, men
agtede sig hjem til Jarlen mod Vinteren. En Natkom
•• -

Odun til Thorgils, og krævede Sværdet Bladner af

ham. Jeg skal, sagde han, i dets Sted forst give dig

en Oxe og inden kort Tid et godt Sværd. Thorgils

svarede, at lian frit kunde tage Sværdet. Odun ydede

ham sin Tak, og gav ham en Guld-Fingerring, men
da Thorgils vaagnede, var Sværdet borte, hvilket dog
voldte ham et ubehageligt Savn 32

. Den Sommer
droge de vidt omkring. En Viking hedGyrd; ham
trafde da ved en Oe. I Morgenstunden kom en Skude
fra Gyrds Skibe til Thorgils, og meldte, at Gyrd vilde

gjore Fælledsskab med dem. Dette kom i Stand paa

d e Vilkaar at Gyrd skulde holde lige saa mange Skibe
som Thorgils, imod at have det Halve af althvad der

blev forhvervet. Den Sommer dreve de Fribytteriet

med megenVinding, og udryddede mange Skarnsfolk

og Ransmænd, men lode Bonder og Kjobmænd fare i

Fred. Den samme Sommer kom de til Irland. Der,

hvor de kom til Kysten, var den bevoxet med Skov.

De gik ind i Skoven, ogkom til et Sted, hvor de saae at

Oronluml* historisko Mindesmærker. 2 Bind. (5)
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fallit
1

lauf af tre. peir kippa upp eikiririi, ok finiia

par jarShus undir. [peir sjå menn meS vo'priurii

niSri i husinu. porgils gjorir sinum monnum kost,

at så skal eignast III kostgripi er fyrstr gengi i lids-

it, en allir jåtta pvi, nema Gyr8r. Eptir pat liljdp

porgils i liusit, ok var8 par engin motsta8a. par

la klæ8i blått, dk å tveir gullliringar, ok sverS goté

par voru ok tvær konur; [var onnur ung ok fri'8,

en onnur gomul ok pd fri3\ porgils gekk urn

liusit, ok var* viSa berg undir. Hann liafSi i

bendi eina rdtakylfu, ok barSi henni a b'åSar liendr*

ok stokk flest undan. porsteinn for meS lionum,

ok er peir gengu or jar81iusinu, tdku peir konu på

bina yngri ok fluttu meS ser til skipa, ok sva hinå

eldri. Nu sækir li8it fast eptir pditti, en peir por-

gils komast til sldpa ok låta pegar frå landi. Nu

gekk ma8r or li8inu pvi er eptir sotti, ok [mælti

långt erindi
4

. peir skildii eigi hans mål. på
mælti kvinnan å norrænu, ok sag8i peim at [liann

vildi
5 upp gefa pat er peir hof8u fengit af fenu: ef

per låtit okkr lausar* pessi ma8r er jarl ok son

minn, en ek er vikversk at moSurkyni; munu per

på ok bezt njdta gripanna, er svå er gjort, pviat

‘) fallinn, B, C, D} F, H, K, N,.
2
) f’rifcar synuin; onnur vi#

aldr, hin ung; én baSar kurtcislcgar at sjo'num; smukke af Ud-
seende; den ene noget til Aarene, den anden ung, men begge lodé

til at have et net Væsen, K. 3
) sa, B, C,D, F,1I,N; fra [voru

viftir beygftir, (der) undct (d: Jorden eller Gronsvoeret) varé

Sommerstykkerne boiede, J; udel. K, 4
) ok snjallt, till. B,C,D,

F
y
JFI

f
N; fra [ hrdpafti eptir peim, raabte til dem, K,

s

) peir

til da., de vilde, /.
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Lovet var faldet af et Træ. De rykkede Træet op,.
t * i j \

dfi fandt derunder ét saakaldét Jordhiiiis. De saae,
O

åt bevæbnede Folk opholdt sig dernede. Thorgils

udsatte, forsineFolk, denBélonning, athvo der forst

vilde gaae ned i Jordhuset* skulde forlods beholde de

tre Ting afByttet som han selv onskede, hvilket alle

samtykkede, G.yrd undtagen. Derefter sprang Thor-

gils ned i Aabningen, og fandt ingen Modstand. 1

Jordhuset laa et blaat Klæde (Teppe) og derpaa to

Guldringe, samt etgodtSværd. Der vare og tvende

Kvinder, den ene ungogdeilig, den anden gammel,

men dog smuk; Thorgils gik omkring i Huset, som

for det meste var anlagt paa Klippegrund 33
. Han

havde i Haanden en Rodkjolle, hvormed han slog om

Sig til beggeSidcr, saaatdeflesteflygtedeforham 34
.

Thorstein fulgte med ham, og da de gik ud afJordhu-

setj toge de begge Kvinderne, saavel den yngre som

den ældre, og forte dem med sig til Skibene. En Trop

Krigsfolk satte da stærkt efter dem, og da Thorgils

med liansMænd naaede Skibene, lagde de strax fra

Land. Nu fremtraadte en Mand afden Hær som for-

fulgte dem, og talte vidtloftig, men de forstode ikke

hans Tungemaal. Da talte den fangne Kone til dem i

Nordens Sprog* og underrettede dem om at han vilde

tipgive til dem, hvad de havde fåået afGodset, unaar

1 kun ville sætte os i Frihed. Denne Mand er Jarl og

min Son, men min Moders Slægt er fra Vigen (i Norge);

I ville og bedst drageNytte afdisseKostbarlieder, naar

(5 *)
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[pungi fylgir
1

sverSinu. Son minn lieitir Hugi;

hann bySr per porgils fé, heldr en per takit mik

i brottu; er ySr ok ekki happ i okkr brott at taka.

porgils blySir peirra
2

råSum, ok flytr pær til lands.

Hugi jarl geldc meS fagnaSi a moti porgilsi, ok

gaf honum ring einn, annan moSir hans, mærin

hinn priSja, ok mæltu siSan vel fyrir honum.

17. Eptir petta vilja peir porgils ok porsteinn

hætta liernaSinum ok skipta fjarhlut. GyrSr

kallaSi til gripanna. porgils kvaS par marga

vitnismenn til vera, hvat skilit var um. GyrSr

kvaSst aldrei jatlat hafa, ok vill lieldr berjast

en missa gripanna. porgils kvaS råSligra at leggja

eigi allt liS i hættu : ok reynum lieldr tveir [meS

okkr
3

! p vi jattar GyrSr. SiSan berjast peir;

hafSi porgils sverSit jarShussnaut, ok hoggr til

GyrSs ok undan honum fotinn, fyrir neSan
4
oklit.

Skildu viS sva buit; lifSi GyrSr siSan, ok var

kallaSr GyrSr hinn lialti. Eptir pat foru peir til

Noregs, ok voru meS Hakoni jarli um vetrinn.

GuSrun kona porgils fæddi pa sveinbarn; hann

var porleifr
5
nefndr. En er vorar vill porgils ut

til Islands, til eigna sinna; gaf Hakon jarl porgilsi

aptr allar eignir sinar, pær er hann atti i Sogni
6

,

ok skildu peir jarl meS vinattu. Sat hann nu at

buum sinum um sumarit, ok sva um vetrinn.

r
) f^ngt f., E

;

prautir fylgja, K. 2
) hennar, K. 3

)
till, K.

4
) ofan (<ovenfor) J, M. *) porleikr, J. M. 6

) porgils pakkatii

honum, Thorgih takkede ham,
till. K,
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I handle saaledes, thi med Sværdet folger Besvær 35
.

Min Son hedder Huge, og han tilbyder dig, Thorgils,

hellerPenge, endatlskulle foremigbort; detkan hel-

ler ikke bringe eder nogen Lykke, at I bortforer os.

Thorgils fulgte deresRaad og bragte dem i Land. Jar-

len Huge gik Thorgils med Glæde imode, og gav ham

selv en Ring, hans Moder en anden, Moen den tredie,

og onskede ham alt godt til Afsked.

17. Derefter vilde Thorgils og Thorstein holde op

med Fribytteriet, og foretage Byttets Deling. Gyrd

gjorde Paastand paa Kostbarhederne. Thorgils sag-

de, at der vare Vidner nok paa, hvad der var blevet

betinget. Gyrd erklærede, at han aldrig havde gi vet

sit Ja dertil, og vilde heller slaaes, end miste Kostbar-

hederne. Thorgils holdt det raadeligere, ikke at ud-

sætte deres hele Mandskab for Fare, men heller, sag-

de han, burde vi to forsoge os mod hinanden. Gyrd

gav sit Samtykke dertil. Derefter sloges de. Thor-

gils havde detS værd, som han havde faaet iJordhuset

;

med delte hug han det ene Beeti afGyrd, ovenfor An-

kelen. Saaledes skiltes de fra hinanden. Gyrd be-

holdt Livet, men blev siden kaldet Gyrd den Halte.

Derefter droge de til Norge, og bleve den Vinter hos

Hakon Jarl. Gudrun, Thorgils’s Kone, fodte da et

Drengebarn, der blev kaldet Thorleif. Da Vaaren

domme paa Island. Hakon Jarl gav ham da tilbage

alle de Eiendomme, som tilhorte ham i Sogn, og de

skiltes meget venskabeligen fra hinanden. Næste
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porgils sagSi porsteini, at liann vill vitja eigna sinna
j

»

å Islandi: pvl peir varSveita er mer er ekki uin;

hefi ek nu latit skip hua, ok flutt pangat til mikit

fé; en jarSir pessar, er ek a hér, skaltu var5-

veita til handa porleifi* syni minum; hefi ek pik

reynt gd8an dreng; mun ek nu ok launa per

me$ einni gjof
;

skal ek gefa per GuSrunu konu

mma, pvi pat hefi ek fundil, at pit hefir lagt astar

pokka til hennar, pdtt pu hefir vel meS pvl farit.

porsteinn pakkaSj porgilsi gjofina, ok potti monn-

um mikils urn petta vert. [Skildu peir porgils

me§ mestu kærleikum 2

.
porgils for

3

kaupferS

eina a Upplond ok SvlpjdS, ok var um vetrinn

hjå bonda peim er prandr hot
;
harm var auSigr

ma8r, ok atti ddttur pa er Sigrlfir liét. Hana vildi

eiga sa maSr er Randviftr het; hann yar illmenni

qk kappi mikill. prandr synjaSi honum raSsins.

pa bauft Randviftr prandi liolmgaungu pa er kollul

er* kerganga; skal par berjast 1 keri ok byrgja

yfir ofan, ok hafa kefli 1 hendi. prandr vildi

heldr berjast en gipta ddtlur sina sva illum mann i,

porgils mælli pa til prandar: [vel hefir pu mer

vist* yeift, ok skal ek pat gd8u launa, ok

n}un ek berjast vi5 Rand vift fyrir pik. prandr.

kva'Sst pat piggja mundu. porgils haffii sverSit

jar^hussnaut; RandviSr hafSi alnar
6
kefli [i hendi

7

*) porleiki, /, Dl. 2
) till . K. 3

) eptir pat, derefter, till, li.

4

)
var, B, N, s

) eller vist, Beværtning, B,C,D ; fra [
gtifta visf

h. ]\ in., F, II. <•) langt, till. K. ’) till. B, C, Ij, i, //, jy.
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Sommer og* Vinter forblev lian paa sineGaardeiSogn.

Derpaa sagde Tliorgils til Thorstein, athap yilseetil

sine Besiddelser paa Island, utlii disse bestyres nu af

Fpllc spin jeg ikke holder meget af. Jeg har ladet et

Skib udruste og bragt ombord derpaa meget Gods;

men disse Gaarde, jeg hereier, skal du varetage paa

min Son Thorleifs Vegne. Jeg har provet dig som en

brav Mand, og sk^l derfor belonnedigmed en Gave.

Min KoneGudrun viljeg overlade djg, thi jeg har fun-

det at du har fattet Kjærlighed for hende, men dogi

den Henseende opfort dig meget vpF\ Thorstein tak-

kede Tliorgils for Gaven, og Folk fandt denne Hand-

ling at være særdeles udmærket. Pe skiltes saaledes

ad med det inderligste Venskab. Tliorgils gjorde der-

paa en Handelsreise til Oplandene ogSverrig. Han

var oip Vinteren hos en Bonde ved Navn Tlirand, der

var en rig Mand og havde en Datter soni hed Sigrid.

Til hende beilede en vis Randvid, en ond Mand, men

dog en stor Kæmpe. Thrand afsloghaniGiftermaalet.

Da udfordrede Randvid ham tilTvekamp afdet Slags,

der kaldes Kargang
;
den skeer nemlig i et stort Kar,

som skulde lukkes foroven, og hver af Parterne skul-

de have en Knevel i Haanden. Tlirand vilde heller

slaacs end give sip Datter til saa ond en Mand. Thor-

gils sagde da tilham : Vistnok har du beyærtet mig vel,

qg derfor vil jeg beldjjnc dig godt, jegskal slaacs med

Randvid i dit Sted. Tlirand erklærede, at han vilde

tage mod Tilbudet. Tliorgils havde Sværdet fra Jord-

huset nied, Jlandyid havde en Knevel i Haånden, son}
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ok digurt mjok; var byrgt yfir kerit. Randviftr

baS porgils leggja fyrst, pviat a hann var skorat;

hann gjorSi sva, ok kemi*
1

a keflit, ok sprakk pat. i

sundr, ok [hljop sverSit
2

i kvitiinta a RandviS;

hann mælti pa : fa pu mer nu sverSit, en pii haf

keflit, ok mun ek leggja til pin me§ sverSinu.

Mer pykir nu, segir porgils, petta vera spænir,

en ekki kefli. Litlu sf8ar do Itandvifir; liafåi hann
treyst fjolkyngi sinni, pviat hann liaféi margan
mann feilt meS pessi holmgaungu. porgils drap
tvo aftra vikmga

,
Snækoll ok Snæbjorn. prandr

launaSi porgilsi vel; fékk hann virSing mikla af

pessu verki. Hann bjost siSan ut til Islands um
sumarit eptir.

18. 6lafr tvennumbruni 3

liét ma8r
;
hann kom

til Islands, ok nam oli SkeiS a milli pjorsar ok
Sandlækjar4

;
hann var hamrammr mjok. Olafr

bjo a 6lafsvollum
;
hann liggr i Brunahaugi

s

undir

/ VorSufelli. [6lafr åtti Ashildi
,

ok voru synir

peirra Ilelgi ok porftr
6

,
fa'5ir porkels

7

,
foSur Gull-

kars, foSur Orms, foSur Helgu, mo&ur Odds Hall-

var'Sssonar
8

. porgrimr orrabeinn lagSi hug a

Åshildi' pa er Olafr var dauSr, en Helgi trausti,

son hennar, vandafti um, ok for fra bui sinu til

hennar, ok [kvaSst eigi vilja fiflingar hennar, ok
a
) ko >n bciggit^ K. 2

) saQ i t ^ j. y>a [ kom, de ourige
5
) bruni, B

t
C

,
D, IT, K, L, A~; i F er tvennum senere lagt til;

udel. af M. 4
) Saurlækjar, K

.

6
) Bninahrauni, /, M. c

) dnfa,
till. F (Landn.) ’) J)orgils, B, II; udel. F. «) fra [ udel. IC.

°) Alfbildi, konu Olafs, K,
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var en Alen lang* og* meget tyk. Karret blev lukket

foroven. Randvid bad Thorgils at begynde Angre-

bet, thi ban var den udfordrede. Det gjorde han,

og hug saaledes los paa Knevelen, at den sprang i

Stykker, ogSværdet tillige gikRandvid iLivet. Denne

sagde: Giv mig nu Sværdet, og tag mod Knevelen, saa

viljeggivedig etStod. Thorgils svarede: Jegtroerat

Knevelen nu er bleven til lutter Spaaner. Kort efter

dode Rand vid. Han havde stolet paa sin Trolddoms-

kunst, thi han havde nedlagt mangen en Mand i dette

Slags Tvekamp 30
. Thorgils dræbte tvende andre Vi-

kinger, Sneekoll og* Sneebjorn. Thrand belonnede

Thorgils rigeligen, og denne Daad forogede meget

hans Anseelse. Han lavede sig siden til at reise til

Island i den næste Sommer.

18. Olaf Tvennumbrune (Dobbelbryn) hed en

Mand, som kom til Island og tilegnede sig forst den

hele Strækning som kaldes Skeid, mellem Thjorsaaen

og Sandbækken. Han havde en overnaturlig Styrke,

boede paa Gaarden Olafsvalle, og ligger begravet i

den saakaldte Brunes-Hoi under Vardefjeldet. Olaf

var gift med Åshild; Helge og Thord vare deres

Sonner. Thord var Fader til Thorkel, denne: til Guld-

Kaar, denne til Orm, denne til Helga, OddHallvard-

sons Moder. Efter Olafs Dod blev Thorgrim Orra-

bein forelsket i Åshild, men hendes Son Helge troste

(den trofaste) satte sig derimod. Han drog fra sin

Gaard til hende og forsikkrede, at han ikke vilde

histede, at hun lod sig forlede til Ukydskhed, hvil-
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kva8 6vir8ing i vera, bæ8i henni ok frændum

liennar. Hun ba3 liann sile eigi rei8an gjora;

kvaS ekki hans færi at keppa viS porgrim. Ilann

svarar: au8sætl er pat at ma8rinn hugnar per vel,

en ek mun eigi at [si8r ekki sitja
1 honum slika

svivirSlng. Skilja pau nu tal sitt. porgrimr gistir

a Olafsvollum. Ashildr gjor&i lionum gp$an beina,

ok foru nyok saman hugir peirra. Hun 3
sagSi

porgrimi, hvert tal peirra Helga hafiSi verit. Helgi

ræ8ir ok um komur porgrims; kvaSst illa vi8 una;

ba3 hann af lata
3

.
porgrimr lcvaSst eigi hirSa um

hans [pokka e8r hot
4

,
ef hennar vili væri til

5

.

Nu leijiir hun porgrim a gotu, ok gaf honum mikit

fingrgull åfir pau skildu. Ashildi kvaSst grunr a

at pau mupdu eigi optar sjast. porgrimr kvaSst

ætla at finnå hana bratt. Hun kva8 vel, ef sva

væri. Skilja vi8 sva buit. porgrimr rei8 nu lei8

sina fyrir ne8an
6

Åshildarmyri. Helgi sat fyrir

honum hjå gatnamdti, ok pr peir fundust, ba8 Helgi

hann af lala komum, ok gjora ser eigi skapraun i

pessu. porgrimr kvaSst eigi hafa barnaskap; kvaSst

btiinn at reyna alla hluti v-i8 hann. Helgi kva8st

ælla, at at malefpum mundi ganga: ok er vel at viS

reynum (me8) okkr. SiSan bor8ust peir snarpliga

ok lengi. porgrimr var på å hinum efra aldri, ok

') heldr lifta, J3, II

;

siftr setja, J, J\I,
2
) Alf hilclr (stedse),

*) petta var um kvel dit-, dette skete om si[tenen, till. 13
,
C, II, F,

II, Ar
.

4
) hans ofiokka, Tt

,
C, D, F, 11, K. *) rpiftu, till, li, II,

*) norman (nordenfor), C, 1).
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ket da vilde blive baade hende selv og liendes Fræn-

der til Vanære. Hun sagde, at lian kun ikke skulde

gjore sig saa vred; at ban ikke v#rMand for at binde

an med Thorgrim. Han svarede ?
Det pr let at see at

du synes godt om Manden, men alligevel vil jeg ikke

taale af ham sligBeskjæmmelse, Saaledes afbrodes

deres Samtale. Tliorgrim overnattede paa Olafsvalle.

Åshild beværtede ham godt, og de gjorde meget af

hinanden. Hun fortalte ham Samtalen med Helge.

Denne talte og til Thorgrim om hans Besog, som

han sagde vareham meget ubehagelige, og bad ham

hore op dermed. Thorgrim svarede, at han brod sig

ikke om hans Tykke eller Trudsler, na ar han kun

havde hendes Minde. Nu ledsagede hun Thorgrim

paa Veien, oggavliam en stor Fingerring afGuld, for-

end de skiltes ad. Asliild lod sig forstaae med, at det

anede hende, at de ikke skulde sees oftere. Thor-

grim sagde, at lian agtede snart atbesoge hende igjen.

Hun svarede, at da vilde det være gpdt, og de toge da

Afsked med hinanden. Thorgrim rider nu sin Vei ne-

den for Asliildsmyre. Helge laa i Baghold for ham,

ved Ivorsveien, og da de der traf hinanden, bad Hel-

ge ham lade sine Besog fare, og ikke saaledes for-

aarsage ham Ærgrelse. Thorgrim sagde at han var

intet Barn, og erklærede sig rede til at prove alt med
liam. Helge svarede, at han troede, den vilde vinde,

som hayde Retten paa sin Side, og er det ret vel, lagde

han til, at vi prove hverandre. Dernæst begyndte de

en Kamp, som blev haard og lang-yang. Thorgrim
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liofuSbani.

ætlar utan.

mæddist skjott, ok varS sårr mjok. Helgi stekir at

fast, er liann ser at porgrimi latar, ok lylcr svå me5
peim at porgrimr felir fyrir Helga. Um kveldit

kom Helgi heim; spurSi Asliildr hann liSinda,

[hann sagSi slik sem voru
1

. Hun svarar: mikit

hefir pu at gjort, ok vaxit muntu pykjast hafa af

.

pessu verki, en ek kann segja per at petta er pinn

Helgi tok ser fari i Einarshofn
3

,
ok

pessi tiSindi spyrjast nu. Hæringr,

son porgrims
,

var på XVII 3

vetra; hann reiS i

HofSa til Teits Ketilbjarnarsonar’, frænda sins, vi5

priSja mann. peir Teitr ri5a på XV saman ut å

Eyrar, i* Einarshofn, ok banna Helga farit. Eptir

pat riSa peir i brottu. Litlu sKar fundust peir, å

fornum vegi, upp frå Mork viS IJelgahvol. peir

Helgi voru III saman komnir af Eyrum sunnan, ok
er [hann ser

0
reiS peirra, hlaupa peir [å liolinn’,

ok voréust drengiliga. ittu peir harSa liriS, en
fyrir fjolmennis sakirfell Helgi ok ma«r meS lionum,

ok cinn maSr afhinna liSi. Var sfåan sæzt å mål-
it, ok fellust vigin i faSma".

porgils kom ut å Eyrum. Loptr fostri hans
sat i [bui sinu . Mart hafSi tiSinda vorSif, meftan

porgils var utan
;
porun moSir hans var onduS.

’) ok Iivar liann hafSi verit
j
hann kvaS visn; og hvor hun

havde været; han sang en Vise, F. Denne Vise ommcldes og in-
deholdes hun ellers i Landnama, hvorfra den oversættes 'her i

f««*;
0 K-

3
) XVIII, K (XV1 Landn.) •) „aal. rig-

tig F, Ketilsjonar, J; Kolbjarnarsonar (urigtig læst fra
Abbreviaturen) A, V, C, D, li, 11. >) vift, ved, K. <•) saal. K;

i



UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA. 77

var da aldrende, og blev snart modig, samt tillige

farlig saaret. Helge satte stærk ind paa ham, da

han mærkede, at han blev træt, og Enden blev at

Thorgrim faldt for Helge. Om Aftenen kom Helge

hjem. Åshild spurgte om Nyt, og nu fortalte han

,
hvad der var skeet 37 . Hun svarede: Meget har du

udrettet, og du troer vist, at da ved denne Daad har

indlagt dig stor Ære, men jeg kan sige dig, at dette

vil koste dig dit Hoved. Helge betingede sig Plads

i et Skib, som laa i Einarsliavn og agtede at reise ud

af Landet. Nu rygtedes disse Tildragelser. Thor-

grims Son Hæring var da 17 Aar gammel. Han red,

selv tredie, til Hofde, og besogte der sin Frænde,

Teit Ketilbjornson 38 . Teit drog med 15 andre til

Hest ud til Einarsliavn ved Orebak, og forbode, at

Helge maatte modtages i Skibet. De rede siden bort.

Kort efter traf de hinanden paa allar Vei over for

Mork vedHelgelivol 39
. Helgevar, selvtredie, kom-

men sonden fra Orebak; da de saae de andre ride,

lob de op paa Bakken og værgede sig mandig.

Helge faldt tilsidst for Mængden med een Mand af

hans Folge, og een afAngriberne. Siden blev Sagen

bilagt, og disse Drab gik op mod hinanden40.

Tliorgils kom nu, udenlands fra, til Orebak.

Lopt, hans Fostez'fader
,
boede endnu paa sin

Gaard41
. Meget havde tildraget sig, medens Tlior-

!>eir Helgi $ja, A o. jl.
7
) afbaki, af Hestene

,
IC. 8

) Her ind-

forer F en Underretning om Helge Trostes Afkom, som og findes
1 &Qndnama %

9
) bdum smum, Kt
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for lieim i TraSarholt; tok broSir lians
1

vel

viS honum, ok bua peir bræ&r nu båSir saman

pessi misseri.

porey bét kona; hun var porvarfis
1

dottir;

porfinna liét moSir hennar; hun bjo i Ockla. por-

var8r
3
var andaSr

4

.
porey var at fostri a peim bæ

er heltir i Kålrholti
5 meS peim manhi er Josteinn

liét, gildr bondi. Josteinn atti dottur, systur porvarS-

ar
6

1 Odda, er porgercSr liét; pau voru born porSar

FreysgoSa: Koir ok StårkaSr voFu fdstbræér por-

éyjar; GuSrun liét systir pfcirra, ok var liun fost-

systir poreyjar^; [porgils baS poreyjar, ok var hun

honum gipt
7

;
[voru peirra saiiifarar goSar

\

i9. Sorli liét maSr; hann bjo skamt i brott
9

fra Kalfhoiti
10

. Hann venr komur smar 11
til Gufi-

i i
•

runar, systur peirra StarkaSar ok Ivols. Einn tima

férr Koir a lei$ Sorla, ok ba8 hanii af låta komum
til systur sinnar. Sorli kvaSst pat mundi gjora eptir

hugpolcka sinum, en liirSa ekki um orS lians, pu

munt rå8å, segir Koir; Annaii dag kom Sorli ok

sat å tali viS GuSrunu
9
ok um kveldit ferr liann

y • 1
i

seint lieim; ok er hann kemr skamt frå bænfiltij

i

) Hæringr, till, F. 2
) porvalds, C,D,K. 3

) porvaldr, C, Di
tadndi hennar, hendes Mand

,
K, 4

) auftigr maSr, en rig Mand ,

d» 5
) Kalfaholti, (stedse) F

;

Kolsholti, K. °) porvaldr, C,D,k.
7
) pcirey var skbrungr niikill ok frifc synurn. peirrar konu haft

porgils Orrabeinsstjiipr, ok J»ann kost fær hann ok gjorfii brull-

åup til hennar-, Thorcy var særdcltis rask og smuk af Udseende i

iil denne Pige friede Thorgils, Orrabeens Stedson, samt fik liende

tilægte ,
og holdt Bryllup med hende

,
JF. 8

) urtSu gbtiar astir raetS

|>eim, de fattede inderlig Kjærlighed for hinanden
, K; Hæringf

porgils
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giis havde været borte; hans Moder Thorun var og-

saadod. Thorgils tog hjem til Tradarholt, og blev vel

modtaget af sin Broder. Begge Brodrene boede der

sammen dette Aar.

En Kvinde hed Thorey Thorvardsdatter; lien-
f «« ,

des Moder, Thorfinna, boede paa Odde efter hendes

MandThorvard. Thorey blev opdragetpaa Gaarden

Kalfholt hos Jostein, en formuende Bonde. Han var

gift med Thorgerde, en Sosterdatter til Thorvard paa

Odde* Disse vare Born afTliordFreysgode, nemlig:

Drengene Kol ogStarkad, som bleve der opfostrede

tilligemed Thorey, og deres Soster Gudrun var ligele-

des hendes Fostersoster 42
. Thorgils friede tilThorey;

hun blev gi ft med ham,og de levedé vfcl med hinanden.*

19. I Nærheden afKalfholt boede en Mand, som
« * •

hed Sorle
43

. Han gjorde Vane af at besoge Gudrun,

Starkads og Kois Soster. Kol gik engang paa Veien

for ham, og bad ham at holde op med disse Besog.

Sorle svarede, at han vilde folge sit fcget Sind, og

Agtede ikke paa hans Erindring. Du faaer da at gjore

som du vil, sagde Kol. Dagen efter kom Sorle, sad

hos Gudrun og talte med hende; Han tog sildig hjem

om Aftenen. Da han var kommen et kort Stykke

bjo nu a Stokkseyri. porgils bjo i Trafcarholti, ok gjorftist hanri

Hkr mafcr, svå at Asgrimr Elliflagrimsson har ckki af honum d

pingum; Hæring boede 7/ti paa Stoksore; Thorgils boede pad

Tradarholt; han hiet/ snart en mægtig Mand
,
saa at Asgrinl

Fllidagrims Son ikke overgik ham til 1'hinge, till.F.
9
) ut,13,11;

udel. C, li, F, K. “>) Kolsholti, C, D, II, IC. “) i Kålfaholt,

till. F.
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sprettrKolr upp fyrir honum; verSr ekki af kvefcj-

um
;
hoggr Koir Sorla banahogg, ok for heim, ok

sagSi Gudrunu, at stoSvaSar voru komur Sorla.

Hun kvaSst eigi Jat lasta mundu, en kvaS ejgi sva

buit hlyfta mundu, Jviat liann var
1

JmgmaSr Ås-

grims ElliSagrimssonar : far nu ok hitt porgils,

Jviat liann Jykir mer likligastr til at veita Jer

nokkut skjol. Koir kemr \ TraSarholt; Jat var

siS um kveld; menu [voru at mat
2

.
[porey

gekk fram til dyra, ok bau<5 fostra sinum Jar at

vera. Hann sagSi henni tiéindi. pu skalt Jat,

segir porey
,

vita vi$ porgils
,

hvert hann vill

nokkurt traust (veita) Jer, eSr ekki, ok lattu liljott

um Jik. Iiun leiddi hann i skot eitt; si8an gekk

hun til stofu

3

.
porgils mælti: hvi skulu menn svå

lengi biSa matar i kveld? [enda hefir Ju fengit

rauftan lit
5

,
porey svarar: satt er hit fornkveSna

*) gjafvinr ok, till* F. -) såtu yfir borftum, F. 3
) fra [

en

pdrey hiisfreyja bar mat i stofu; Ja var barit a dyr, ok gekk hdn

til hurftar ok heilsar vel Kol fdstbrdftur sinum., ok byftr honum
Jar at vera; hann vill eigi Jar svå vera, at eigi viti hun tiftindi*er

i hans ferftum voru, ok segir henni vigit* Hiin lastar litt , ok

kvaftst vift skuli leita at veita honum asja: en Jd er nokkut van-

still t til vift porgils, en ærit er traust, ef hann vill veita Jer, ok

mun ek fylgja Jer i skot, er her er um skålann, ok heyrftu Jaftan

viftræftur okkar porgils. Hann gjdrir svå, ok eptir Jat fcrr hrin

i stofuna; Men Huusmoderen Thorey bar Maden ind i Stuen, Da
blev der banket paa Doren / hun gik til den og hilste venlig sin

Fostbroder Kol, samt bod ham at blive der (den Nat), Han vil

ikke opholde sig der saaledes, at hun ikke vidste de Tidender,

som han bragte med
,
samt fortalte hende Drabet, Hun dadlede

det kun lidet, og lovede at forsoge paa at hjelpe ham tilrette, men



UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGÅ. 81

Vei fra Gaarden, sprang Kol op foran ham; de liil-

- ste ikke paa hinanden, men Kol gav Sode, med eet

Hug, sitBanesaar. lian gik derpaalijem, og fortalte

G udrun at Sorles Bestig vare nu standsede. Hun sva-

rede, at hun vel ikke vilde laste hvad der var skeet,

men herved kunde det ikke blive, fordi Sorle var

Asgrim Ellidastins Thingmand44
. Hun tilfoiede:

Gaa nu og tal med Thorgils, thi hos ham er det ri*

meligst at du faaer nogen Beskjermelse. Kol kom-

mer til Tradarholt silde ud paa Aftenen, og Folkene

skulde til at spise. Thorey gik frem til Dtiren, og bad

sin Fosterbroder45
at blive der om Natten. Han for-

talte hende det skete. Thorey sagde da : Du skal

forstige hos Thorgils, om han vil givedignogen Un*

dersttittelse eller ikke; hold dig imidlertid skjult.

Hun ledte ham da i en Afkrog, men gik selv ind i

Stuen. Thorgils spurgte, hvorfor man skulde bie saa

længe efter Aftensmaden: men du er og, lagde han

til, bleven ganske rtid i Ansigtet. Ilun svarede: Sandt

er det gamle Ordsprog: at kloge Folk lægge Mærke

(sagde hun) l'horgils er noget vanskelig at have med at gjore

;

dog vilde det være en stor ITjelp
,
hvis han vil understotle dig

]

jeg skal lede dig til en Afkrog soln stoder til Stuen, hvorfra du

kan hore, hvad Thorgils og jeg tale sammen . Han gik derhen
,

aien hun siden ind i Stuen, F. ok golt helir J>er vor&’t lil

tjar i framgaungnnni
j
klætii rautt liefir J)li fengit. Kigi veit ek

fatj segir Ildn, en; og du har gjort en heldig Fangst, i det du gik

til Foren
; du har faaet et rodt Klæde ; det veed jeg ikke, sagde

i

hun, men
, F, (som og udelader de to fdigende Ord)

;

enda se ck

5‘k fengit hafa r. 1.. K.

OrcJnlnml* historiske IMinclesma^rkcr* 2 Hind, (0)
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at spakir menn henda a morgu mi<5
;
mus hljop

a5an a kinn mer, en hun er mer harSla upekk. Sva
*

ma vera, segir porgils. En er pau komu i rekkjn

um kveldit, kva8st porgils vilja vita, livat i frain-
f

gaungtinni hafSi verit um kveldit. Hun sagSi hon-

ura allan atburftinn, ok kvaSst asja vilja veita Kol

:

ok muntu ok sva gjora fyrir im'na skyld, porgils

kvaSst sva gjora mundu 1

. Um morguninn for por-

gils til hus ICols
2

,
ok let fara a brot fé alli me§ ser

ok Guftrunu, [en let eptir omegS a8ra\ En er peir

voru brott farnir, kom Åsgrimr; ætlar hann at taka

upp fyrir Kol fé all
t,
ok haféi hann ekki. Koir sitr

lija porgilsi um vetrinn, ok um varit byr Åsgrimr

mal til a hendr Kol; lætr porgils eigi sem hann

vid
;
verftr Koir sekr skogarmaSr. porgils riSr sem

aSr um héra&it, ok Koir meS honum; sækja mann-

amdt, ok verSr mi opokki mikill [å milli liofåmgj-

anna\ pykir héraSsmonnum 5

mein a pessu, ok

leita um sætlir, en porgils bySr aungvar 6
. Eitt

sinn riSr hann til hestapings
7

,
ok Svartr verksljori

>) hefi ek gdfia vinatlu haft af Kol, segir hann, jeg har nydt

godt Venskab af Kol, sagde han ; till. F. 2
) hann atti bu austr

hja Kalfaholti, till. F

.

3
) udcl. IC. 4

) saal. B, C, II ; hérafts-

hofSingja, Herredets Roudinger, F

;

manna a milli; hbffcingjum,

jf, H, F, G, IC. s
) till. F. °) saal. B

f
C, D, Hj ekki sættir,.//,

F, G
,
J ,• bætr fyri Kol, Boder for Kol, till• I, K

;

Héra’Ssmenn

eiga mi fund til, ok leggja allir fe til vi$ Asgrim ok hæta vig

Sorla
;

gefa ok fe til syknu honum, ok var felta gjort an ra<5s

porgils, Sykna Kois var færfi annat sumar a fingi, ok er f

d

fatt um mec3 feim holftingjum; Herredets Indbyggere samledes

paa el forudbestemt Mode, og de skjode alle Penge sammen til
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til alt 40 : enMuus sprang mig paa Kinden, og den er

mig meget ubehagelig. Det kan saa være, sagde

Thorgils;, men da de vare komne i Seng, forlangte

lian at vide, hvad der var foregaaet, da hun samme
Aften gik ud i Forstuen. Hun fortalte ham da den

hele Tildragelse, og tilfoiede, at hun gjerne vilde

tage sig af Kol : og du vil vist, sagde hun, gjore det

samme for min Skyld. Thorgils lovede hende det.

Morgenen efter drog han til Kois Bolig, og bortforte

med sig derfra alt Gods, tilligemed Gudrun, men lod

vanfore Folk 47 blive der tilbage. Da devare borte,

kom Asgrim der; han havde i Sinde at optage alt

Boet for Kol, men fik intet. Kol forblev hos Thor-

gils om Vinteren. I Fora a ret anlagde Asgrim et Sogs-

maal mod Kol. Thorgils lod som om han vidste in-

tet deraf. Kol blev (paa Thinget) erklæret for fred-

los. Thorgils rider dog, ligesom ellers, omkring i

Herredet, og havde Kol med sig; de indfandt sig

og paa Folkeforsamlinger 48 . Herover fattede Høv-

dingerne stort Mishan- til hinanden. Herredernes

Indbyggere antoge dette for en almindelig Ulykke,

og sogie at stifte Forlig, men Thorgils vilde ikke

indlade sig derpaa. Engang drog han, tilligemed

sin Avlskarl 40 Svart, til et Ilestetlnng50
,
hvor man

•dsgrirn, hvormed de erlagde Boderne for Sortes Drab, men dette

blev gjort uden Thorgils’s JRaad. Kois Frifindelse (for Straffen

J

blev udfort (eller belejendlgjort) anden (næste) Sommer til Thingc
t

°g dog var der kun en maadelig Forstaaelse mellem IIovdingerndf

till* F, ~
) auslr i lir.rad, osterpaa i Herredet, till . F»

(6 *)
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hans meft honum, var |>å [go$ glcSi
1 um daginn;

Asgrimr talar inart viS Svart, ok at kvcldi riSr por*

giis lieim. Svartr rciS nær honum. porgils fann

at liann vildi.ri'Sa seinna; grunar liann fa, ok gefr

honum færi a ser; ok er porgils varir minst, hoggr

Svartr til lians, porgils kastar ser or softlinum, ok

klauf Svartr soéulinn. porgils [prifr Svarl*, ok

spyrr, [hverju gegni. Hann segir honum at Asgrimr

bau<S honum petta, en pa er hann svipti honum

Svarti
5

,
féll fesjoftr undan yfirhofn hans; segir

liann pa at Asgrimr liafi gefit honum féit til hof-

u8s porgilsi. Hann drepr Svart pegar i sla$.

Ep tir pat riSr porgils fram
4

,
ok segir sinum monn-

um, hvcrsu farit liaffti, en [hvert sinn
5

er hann

kemr a mannamot, [synir liann par sjo&inn
6

;
voru

pariprjar merkr silfrs
7

,
ok gekk enginn viS at ætti

8
.

20. [Nu kom kristni a Island, ok tok porgils i

fyrra lagi vi8 tru
9

.
[Hann dreymdi eina nott

10
at

porr kæmi at honum me$ illu yfirbragSi
,
ok kva§

*) mikil skcmlan, stor Forlystelse, JT. 2
) prcif ti Svarts ok

rak hann ni'Sr-, greb til Spart og kastede ham ned
,
K, 3

) um til-

ræfci hans vift sile? Svartr kvati Asgrim hafa bo$it sér Jiclta verk,

en er porgils kipti at honum sver$inu
5
Spart sagde at Asgrim

havde betalt ham denne Gjerning, men da Thorgils rykkede Svær-

det fra ham, K. 4
) lieim (hjem), I,J1.

5
) sumar, hver Sommer,

F,fra [hvar, K, °) lysti liann lésjcfånum ok syndi hann, oplyste

han Pengepungen og fremviste den, K» 7

) Jess or hezt var, af

det allerbedste, till. F.
a
) porgils kvafSst fat fe hafa muridu, ok

hafa sitt satt vit5> hvar Svartr lieffci fengit; Thorgils erklærede da,

at han vilde beholde de Penge, og antage sin Mening om det, hvor

Svart havde faa et Pengene, for den sande, till . F, 9
) fra Ca-

piilets Begyndelse

:

A Jeim dogum, er christni var bo$ut a ls-
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morede sig ret godt. Asgrim talte da meget med

Svart. Om Aftenen, da Thorgils log hjem, red

Svart nær ved ham. Thorgils mærkede, at han

stedse vilde ride hag efter; han fattede da Mistanke,

og gav Svart Ledighed til at nærme sig for Alvor.

Da Thorgils mindst varede sig, hugger Svart til ham,

og da Thorgils i det samme kastede sig af Sadelen,

klovede han denne. Thorgils tog fat paa Svart og

spurgte hvorledes det hængte sammen. Han tilstod

da, at Asgrim havde befalet ham dette, men da Thor-

gils dygtig ruskede Svart, faldt en Pose med Penge

ned, som han havde havt under Kappen. Svart til-

stod da, at Asgrim havde givet ham disse Penge, for

at skille Thorgils véd Livet. Thorgils dræbor da

Svart paa Stedet, rider siden hjem og fortæller sine

Folk disse Tildragelser, — men paa ethvert Folke-

mode, hvor han derefter var tilstede, viste han Pen-

gepungen frem med de 3 Mark Solv som den inde-

holdt, men ingen vilde lejendes derved som Eier 51
.

20. Nu blev den christne Tro forkyndt paa Is-

land, og Thorgils var een blandt de forste som antoge/DO
den 53

. En Nat dromte han at Thor 53 kom til ham

med et ondskabsfuldt Udseende. Du har sviglet

landi, luk purgils tru, sem ileiri i de Dage, da Christen-

dommen blev forkyndt paa Island, tog Thorgils den Tro, ligesom

fere andre
,

JJ, C
,
D

,
II; a |>essum> tima var kristni liigtekin å

Liandi. porgils tqk retta tru seni aftrir, paa denne Tid blev Chri-r

stendommen paabuden i Island ved Loven, og 'Thorgils antog,

ligesom andre, den rette Tro, F, IC, N, fra [
si5 clirislinn, 1‘

;
pk

bid i vel tru sma^ og huldt sin Tro vel, liil . F* 1 °) cinn liipa

potti huuuin, sem, en Tid syntes ham som om, C, V, //, F .
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liann ser brugSizt hafa; hefir pu illa or haft viS

mik, segir hann, val it mer pat er pu altir verst til,

cn kastat silfri pvi i fula tjorn, er ek alta, ok skal

ek per i moti koma. Gu8 mun mer hjalpa
,
segir

porgils, ok er ek Jess sæll, er okkat felag sleit.

Ok er porgils vaknar, sa hann at toSugOllr
1

hans

var dau8r\ Hann let grafa hann lija toftum nokk-

rum, ok [let ekki af ny ta
5

. Enn barstporri'drauraa

porgilsi, ok sagSi, at lionum væri cigi meira fyrir

at taka fyrir nasar honnm, en galta
4
hans. porgils

kva3 guS mundu pvi raSa. porr heilaSist at gjora

honum fjarska'Sa. porgils kvaSst eigi hirJSa um pat.

A8ra ndit ep tir do uxi gamall fyrir porgilsi. pa

sat hann sjalfr lija naulum nottina eptir; en um
morguninn, er hann kom lieim, var hannviSa* *

blarr
;
hafa menn pat fyrir salt, atpeirpd r [muni

pa fundizt liafa
6

. Eptir pat tok af fallit, porgils

var hit mesta mikilmenni.

[porgilsi komu pær
7

orSscndingar af Græti-

landi, at Eirikr rauSi byfir honum til sin, ok at

. hafa pa kosti, er hezta hefir hann til
8

,
porgils a

hlyddist
9

[bratt
10

viS’ ‘ pat. Hann bafSi pa verit
1

1

lier XIII*
3

vetr. Skip kom 54
af hafi

;
var par a por-

I

*) tungoltr, K\ gbltr einn,7/. 2
) ok mjok’blar, og meget blaa,

iill.
3
)
neyta, li, C, F, II, J, ]\I

;

nita, C
; fra [ ok vildt eigi

lala af eta, K, a
) tungelli, li. C, V

;

tofcugelli, F, IT; galtarins,

J%
M, *) Jrekafcr ok, iill, K, c

) hcl$u vj$ azt nm nottina;

K, 7

) saal, K; Nu 1 1 t5a frarn stundir; ok er skip ganga landa a

miil i, J)a koma, F

;

Honum komu, de (ivrige, 8
) faung a', Fj

lija ser å Grcenlandi, till, K, 9
) athylltist^ C, D. 10

) UU, li, J\
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mig, sagde Thor, og opfort dig slet mod mig. Du har

udsogt til mig det ringeste du havde i dinEie, og ka-

stet detSolv, som horte mig til, i en stinkende Pol
5
*; jeg-

skal og derfor nok ramme dig. Gud vil hjelpe mig,

svarede Thorgils, jeg foler mig lykkelig derved, at

vort Fællesskab blev hævet. Da Thorgils vaagncde,

saae han at lians Fedegalt50 var dod. Ilan lod den

nedgrave ved nogle Tomter, og tillod ikke at noget af

den maatle benyttes. Nok en Gang viste Thor sig i

Di omme for Thorgils, og sagde, at det var ikke svæ-

rere for ham at standse hans Aandedrag 50
,
end at

gjore det samme ved hans Galt. Thorgils svarede at

derfor kunde Gud raade. Thor truede ham med at

gjore ham Skade paa hans Kvæg; Thorgils sagde,

at han brod sig kun lidet derom. En anden Nat der*

efter dode en gammel Oxe for Thorgils. Den næste

Nat sad han selv over sine Stude; men om Morgenen,

da han kom hjem, varhanblaaslaaet, ogholderman

det for sandt, at han ogThor da have havt fat paahin-

anden. Siden ophorte denne Kvægdod57
. Thorgils

var vistnok en særdeles stærk og rask Mand.

Til Thorgils kom detBudskab fra Grønland, at

Erik den Rode indbod ham til sig, hvor han skulde

faae de bedste Vilkaar som stod i Eriks Magt56
. Thor-

gils syntes slrax ret godtom dette Forslag. Han havde

da boet her (i Island) i 13 Aar. Et Skib kom fra Havet;

derpaa var hans Son Thorleif, som havde mange ko*

1
') fra [udel. By C

,
Dy //, K. 1

J

) buit, K, L .
1

3

) XVII, C, D .

,4
) uin sumar |>ettp, i denne Summer, till. K,
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Jeifr son hans, ok ha få i gdSa gripi at færa lionuin.

[porleifr var fa XX vetra\ porgils talar viS konu
sina, ef hun vilcli fara tilGrænlands. IlunkvaS van-
hreylt 1

um. Hann sagSi Eirikr hafåi sent seroi**8 uin

:

ma ok at få ser eptir, ef fu villt fat
4

. MisraSitmun,

sagSi hun, at fangat sé farit, en f6 skal ek fara, ef

fu ferr. [Iiænngr tok viS gotsum 5

porgils
6

. porny
het dottir feirra porgils ok poreyjarj [hun var VIII

vetra
. porleifr skal fara meS feim, Koir ok

bro5ir lians StarkaSr ok GuSrun 8

syslir feirra,

Snækollr ok Ossurr, [£rælar hans 9

,
[ok X aSrir

10

frælar
11

,
ok raSsmaSr hans porarinn

12

, fviat por-

giis ætlaSi bæ 13
at reisa, fa er kæmi tilGrænlands

14
.

Jdsteinn or Kalfliolri
1
* ré8st til ferSar meS [porgilsi

vi8 XII menn, porgerSr kona hans ok son
16

, porgils

kaupir nu skip i Eeiruvogi. pordlfr hét maor, er

porgils fékk [bu i liendr'
7

, enljænjigi [fékk hann 18

*) Porleikr (som for og senere), J
}
M. fra [faUes i

nogle Ilaandskrifter ; F har i dets $t?d

:

porgils tok Vcl m'S
honuin, Thorgils tog vel mod hånt. *) vqndbreitt, Q, j), IT, N.
«) ok gæta bus okkar, en ek fari, og forvalte vort 1)o, men at
jeg reiser

,
till. F. 5

) goSorfci, Godedomme
, B, C, J>, II, K

} L, K.
c
) fra [porgils fékk nu i hendr Ilærmgi brdfiur sinum fo sitt til

varSveizlu, qk svå tekr liann vi$ gotiortii pv; er porgils haft

baffii. Ilann vill, at landit i TraSarhohi so eign erfingja hans, ef

harm kcinr cigi til
j
Thorgils overgav sin liroder Tlæring sit Gods

*H Forvaring i h(in tog ligeledes mod det Godedomme som Th,

havde havt. lian vilde at Tradarholts Gaord skulde tilhore

hans Arvinger
,

hvis han selv ikke kom tilbage

,

P. Fra [
ficssi ra’Sahreytni porgils spurfrst nu viSa um svcilir, dette Thor-
gilscs nye Foretagende rygtedes nu vidt omkring i Bygdelagene,F-,

«) till. li, Ct
D

i
II, N. ’) udcL Kt 1 0) udei' K> , ^ fa [^
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stelige Ting at bringe liam. Tliorgils talte med sin

Kone, om hun vilde være med paa Reisen til Gron-

land. Hunsvarede, at den vilde have sine Vanskelig-

heder. Han forklarede hende Eriks Tilbud, men
tilfoicde, at hun kunde blive tilbage, hvis hun on-

skede det. Hun svarede: Den Beslutning, at lage

derhen, er neppe heldig, men dog skal jeg fdiges

med dig, dersom du reiser. Hæring modtog Raadig-

heden over Tliorgils’s Godser59
. Tliorgils og Thorey

havde en Datter ved Navn Thorny, som da var 8 Aar

gammel. Til at reise med bestemtes Thorleif, Kol og

hans Broder Starkad, samt Gudrun, deresSoster, hans

Trælle Sneekoll og Ossur samt 10 andre Trælle, og

hans Avlsforvalter Tliorarin, thi Tliorgils var betænkt

paa at bygge sig en Gaard00
,
saasnart han var kom-

men til Gronland. Jostein fra Kalfholt besluttede,

selv tolvte, at folges med Tliorgils, tilligemed sin

F her, 1 a

) udel, K, 1J
) bu, B, II; bæi, Boliger, Gaarde, E,

* 4
) Jra [ prælarnir vom alls Xj forgils liafc5i nefnda menu

mest fy ri J>vi, cfliann vildi bæ lata reisa a Grænlandi; feir voru

allir ollgir menn, porgils haffii allskonar fe, cf bann vildi far

sta^leslast. Trællene vare 10 i alt ; Tliorgils medtog de nævnte

Mcénd mest med Hensyn dertil, hvis han vilde lade en Gaard op-

fore paa Gronland, De vare alle kraftfulde Mænd, Thorgils

tog ogsaa alskens Kvæg med, hids han kom til at bosætte sig der

for bestandig ,
F. 1S

) Kolsholti, K, 1 6
) lionum ok bra 1 > ui

t

Si'nu
•, bann var mcfS XMa mann. porgcrår for ok, kona lians,

ok pcJrardnn son feirra ;
bann var hinn knarsli maflr, ham og

ophævede sin Huusholdning ; han var selv tolvte . Thorgcrde, hans

hone, reiste og med
,
samt deres Son fhorqrcn ; han var særdeles

fluk, F.
17

) timagabu, Myndlinges (eller Vanfores') Bo, For-
*nrgehcsloddcc

,
F, 1 *) $eldj hann i hepdr, P\
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LX hundraSa mdrent*, VI 3

alna aura, annat en

staSfeslur
3

. porgils gisti at pdrodds at iijalla*

;

meS honum var i ferS pdrny dottir lians
5

, par

tok hun sott, ok beiS porgils par
4
lllnætr; sagSi

liann, at pat slæ8i ekki fyrir ferS hans, pott liun

væri sjuk: ma vera, at hér sé hennar forlog, por-

oddr kvaSst ætla hun rnundi gi ftud rjug ver6a ok

langh'f. Let liann hana ep tir ok gaf herini [LX
liundraSa

7

,
ef hun pyrfti". porgilsi kvaSst nu fyri

pykja at fara, en lézt ekki nenna aptr at setjast'’

21. porgils biSr nu hyrjar, ok dreymir at ma6r
kæmi at honum, mikill ok rauSslceggjaSr, ok mælti:

fer'3 hefir pu ætlat fyrir per, ok mun hun erfiS

verSa. DraummaSrinn syndist honum heldr grepp-

ligr
10

.
[Illa mun ySr farast, segir liann, nema pu

liverfir aptr til irn'ns alrunaSar; mun ek pa enu

til sja meUpér 11
. porgils kvaSst aldri lians uinsja

*) udel, K* 2
)

III, F. 3
) stafcfestu, en fast Bopæl-, F, *) i

Olvcsu (Olvcsi) i Olues, till. F, 5
) ok ætlafti hann at hun skyldi

fara, og han havde bestemt
, at hun skulde reise med, till . F. 6

)

eptir hata hennar, efter hendes Bedring
,

till. K, 7
) saaledes £,

D; Ula aura, till, F ; XL liundraSa, B,IL H
) til at taka,

porgils segir pdroddi at hann kv£$st rnundi mjdk trcystast um-
mæluin Eiriks raufca. pdroddr svarar : opt verfcr vant til manna at

ætla, ok eigi atsifcr, ot ma$r leggi mikinn kost til, 1horgils sagde til

Thorodd, at han vilde sætte megen Lid til Brik Rades Lofter,

Thorodd svarede: Det er tit vanskeligt at stole paa andre, om man
end selv anvender megen Bekostning, till, F. 9

) skil ja nu peir pdr-
oddr, Han og Thorod skiltes derpaa ad, till, F, 1 °) grevpligr,

Hi grepsligr, II; grettiligr, J. ,1
) Alla stund hefir Jni verit mer

gagnstæftligr, pdtt Jni værir heiftinn maSr, en oss er mikill niissir

orftinn at sfåaskipti pinu; aSr var alJ t folk leitandi til vårs trausts

ok fulltings, ok ertu sera pc ir cr oss vil ja Jvyngsh, ok mun illa
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Kone Tliorgerde, og med sin Son61
. Tliorgils kjober

sig nu et Skib i Leirevaag; — han overdrog en vis

Thprolf en Gaard til Forvaltning; Heering overgav

lian 00 Hundrede Alen brunt Vadmel, hvoraf 0

Alen vurderes for enOre, foruden faste Eicndomme.

Tliorgils gjæstede hos Tliorodd paa Hjaile
62

,
og

havde sin Datter Tliorny med sig. Der blev hun syg,

og han opholdtes derved 3 Nætter; da sagde han at

hendes Sygdom ikke maatte staae i Veien for hans

Reise: maaskee, foiede han til, atSkjæbnen har be-

stemt hende til at blive her. Thorodd svarede dertil,

at han troede at et langt og lyksaligt Liv vilde vorde

hende til Deel. Tliorgils lod hende da blive der til-

bage, og gav hende 40 Hundrede, ifald hun skulde

behove dem. Tliorgils sagde da, at han nu ugjerne

drog afSted, men kunde dog ikke beslutte sig til at

lade Reisen fare.

21. Tliorgils ventede noget efter en foielig Vind,

og dromte da, at en stor Mand med rodt Skjæg03kom
til ham, og sagde: Du har foresat dig en Reise, men

den vil blive lieel besværlig. Manden, som han

dromte om, forekom ham at see noget barsk ud, og

at sige disse Ord : det vil gaae eder ilde, hvis du ikke

farast, ef J)d villt eigi aptr til min li verfa um atrunaftj mim ek JjA

cnn umsja ytSar ratS; altid har du staaet mig imod}
skjont du var

en Hedning, men (dog) have vi lidt stort Tab vod din Truesfor

~

andring
; for tyede alle Fulk til vor JJeskjermclse og Iljelp, men

nu er du som de der ville os det værst
,
og skal det vist gaae ilde

Å

dersom du ikke vil vende tilbage til Troen paa mig; du skal jeg

endnu (fremdeles) have Tilsyn med eders Forfatning, J'\ \
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ha fa vilja, ok ba§ liann brott dragast sem skjotast

fra ser: en min fer§ tekst sem almattigr guS vi 1

1

f

-

SiSan potti honum porr leiSa sile a liamra nokkra*,

par sem sjafar straumr* brast \ bjorgum : i slikum

bylgjum skaltu vera ok aldri or komast, utan pu

hverfir til mm 4
. Nci, sagSi porgils, far a brott,

iim leiSi fjandi
;
[sa mim mer lijalpa, sem alla leysti

meS sinum dreyra
5

. SiSan vaknar hann, ok segir

drauminn konu sinni. Aptr mundi ek setjast, segir

liun, ef mile hef8i sva dreymt, ok eigi vil ek segja

Josteini draum penna, ok eigi oSrum monnum 6
.

Nu kemr byrr
7

,
ok sigla pau ut ur firSi

0

;
hafSi

Josleinn skip fyrir framan siglu; ok sem pau koma

or landsyn, [tekst af byrr allr
9 ok velkjast pau uti

lengi, sva at bæfii var8 matfatt ok drykkjarfatt.

porgils dreymdi, at liinu sami maSr kæmi at honum

ok mælti: for eigi sem ek [sagSi per? porr talaSi

pa enn mart vi5 porgils, en porgils rak liann fra

ser meft horSum ortium
10

.
[Teler nu at liausla

1

*,

l

)
hugtiist hann svara i svefninuin, till, F. ?

) bralta, F, Tf, li ;

nijolv haa ok bralta, meget linie og sfeile Klinte, K. 3
) stpind, }f

t

C, D, II, L

;

storinr, F
f

4
) J)d lengi i yolki vera, ok kveljasl i

vesolJ ok haska, nema pu gjdrist minn ma'Sr; og dug omtumles

Ipenge samt plages af Uselhcd og Farer
,
undtagen du biiver min

Mand (Tjener), F» s
) /Wzfguft mim mer lijalpa, Gud vil hjelpe

migy K; ok a h’ta fer$ vora ,
og sce til (befordre) vor Frise,

till. F. 6
) Jivih’kan dram«, 21, C, F ;

hun kva$ pctla eigi gb$a

furfcu ok kvqfi vel ra'tSil, pvi hann ælli (alt vift por, hun sagde
,
at

dette ikke var noget godt Varsel
,
og at vel (Frommen) var blevet

rigtig udtydet, da ban ci yndede 'Thor,
till. Ff

1

) at land i, tilh

jfC,
8
)

a haf, gdfcan hyr, ud paa Havet , ved god Vind, till. F, jfrt

4nm, ’) tdk af hyr al)an, B, C, F
,
K, teskr af byri alla, fur-
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vender tilbage til Troen pna mig, men gjor du dette,

skal jeg endnu sorge for dit Bedste. Tliorgils sva-

rede, al han aldeles ikke skjottcdeom hans Omsorg,

og bad ham snarest skynde sig bort, — men min

lleise, sagde ban, lykkes saaledes, som den almæg-

tige Gud vil. Det syntes barn da, som om Tbor forte

barn paa en stcil Klint, hvor Soens Strom brodes mod

Klipperne, og sagde: Af saadanne Bolger skal du

omgives, og aldrig slippe bort fra dem04
,
med mindre

du benvender dig til mig. Nei, svarede Tliorgils, far

bort, du ledeFjende! ban skal hjelpe mig, som frel-

ste alle med sit Blod. Derefter vaagnede ban og for-

talte sin KoneDrommen. Hun sagde: Havde jegliavt

saadan en Drom, saa blev jeg tilbage, og ikke vil jeg

fortælle den til Jostein eller til nogen anden. Nu fik

degodVindogseilede ud afFjorden05
. Jostein liavde

den Afdeling af Skibet, som var foran Masten, i sin

Besiddelse. Strax da de havde tabt Landet af Sigte,

ophorte al foielig Ar
ind ganske06

,
og nu dreve de

saalænge om paa Havet, at baade Mad og Drikke

begyndte at fattes. Tliorgils dromte da at den

svandt enhver /dielig Vind , F* 10
) fra [

gat,, fvjat fu hefir

ncitat minu fulltingi ok risja; mri enn *vcra at betrist um liag finn,

cf fu vill mik fiftast. Ilann kvaflst fat aldregi \ilja, fott h'f

lians lægi vicS, bat5 uvin a brott dragast ok koma aldregi opta.r, ok

vaknar bann eptir fat; forudsagde ,
thi du har nægtet min Hjelp

og Forsorg ; det er endnu mueligt at din Tilstand forbedres, hvis

du vil tye til mig . Tliorgils svarede at han aldrig vilde det, om

det end gjalt hans Liv i han sagde derimod fit Fjenden skulde

gaae sin Vei, men aldrig kumme igjen ; derpaa vaagnede han, F.

*?) iHivistin barnar mjbk, Selivet blev meget besværligt, F.
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ok mæl 1 11 sumir menn, at peir [skyld i heita a por.

porgils LannaSi [at, ok sngSi at menn skyldu
missmiSi a lin na, ef nokkr maSr hlotaSi par i skipi'.

\\<S pessi orS trcystist enginn a por at lcalla. Eptir

pelta dreymtli porgils at sami maSr kom at honum
ok mælti : cnn syndist pat, hversu trur pu vart

mer, er menn vildu [a mik kalia
2

,
en ek [heft heint

nu [fy ri pmum raonnum’, ok eru nu kommir at

prblum allir, ef ek duga peim eigik En nu rnuntu

taka hofn a sjo natta fresti, ef [pu livcrfr til min
[mecS nokkurri alvora

5

. pd ek taki aldrei hofn,

segir porgils, pu skal ek pér ekki golt gjora
6

. porr
svarar: polt pu gjorir mer aldrei golt, pd gjald

pu mer po gots
7

mitt". porgils [hugsar, livat um
petta er, ok vcit nu, at petla er einn uxi, ok var

pelta pa kalfr, er hann gaf honum 9
. Nu valenar

*) fra [
niundu bidla pdr ti) byrjar; kvåSn bctr få liafa faiit

råiS manna, er feir LldtuSu Iiann, ok kvåtSu rå« at fella fångat
hugi sina. Porgils segir: ef ek verS vårr vi<5 fat, al nokkr matir
Lidtar ok gjdrist guSn.Singr, få skal ek fat harSliga hcfna

;
at de

skulde ofre til 'I hor, for god Find ; de sagde at det havde gaaet
Folk bedre i den 'lid, da man dyrkede ham

,
og sagde det vilde

være raadcligt at vende sit Sind derhen , 'Thorgils sagde: Ilvis
jeg mærker at nogen Mand ofrer og gjdr sig til en Gudsforræder,
da skal jeg haardclig straffe det, F. 2

) mik piSast, F; en fii
LannatSir fat iillum, men du forbild alle det, till, 11. ») fra [
skyldt fo Lafa Lcint fy ri feim ,

jeg skulde dog have hjulpet dem.
tilrette, K. 4

) fyrir ySr, fviat margir eru nu skipvcrjar fin ir

at Lana komnir; for eder, thi mange af dine Skibsfolk ere nu nær
ved at omkomme, F; fy ri f . m., er feir vom at frolum komnir,
cl ck dygSa f. c.

, for d. M., da de manglede alt
, hvis jeg ikke

havde hjulpet dem, J, jfr. jtnm.; erut fer fd at f rotiun komnir
allir, ef ek duga ftr ekki^/ ere dog alle i den yderste Mangel,
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samme Mand kom lil ham, og sagde: Gik det ikke,

som jeg sagde dig? Thor talte da paa ny meget for

Thorgils, men denne jog ham fra sig med haarde

Ord. Da det nu kom ud paa Efteraaret, yttrede

nogle, at man skulde gjore Lofter til Thor. Thor-

gils forbod det, og forkyndte med det samme, at hvis

nogen der paa Skibet ofrede paa hedensk Viis, skulde

lian komme til at undgjelde derfor67
. Formedelst

dette Forbud vovede ingen at paakakle Thor. Der-

efter drOmmerThorgils at samme Mand kom til ham
og sagde: End engang har du viist, hvor tro du var

mig, da andre vilde paakalde mig; jeg har hjulpet

dine Folk til rette, men nu vil de snart komme i {Len

yderste Mangel, hvis jeg ikke staaer dem bi. Allige-

vel skal du komme i Havn efter 7 Nætters Forlob,

hvis du endelig, for Alvor, henvender dig til mig.

Skjont jeg aldrig naaer Havn, svarede Thorgils, skal

jeg dog ikke gjore dig det mindste Godt. Thor

sagde da: Om du end ikke vil gjore mig noget Godt,

saa lad mig dog faae det Gods som tilhorer mig.

Thorgils betænker, hvad dette monne være, og be-

sinder sig nu paa, at dette var en Oxe, som han havde

tilegnet Thor, medens den endnu var en Kalv 08
. Saa-

hvis jeg ikke kommQr eder til Hjelp
, K, 5

) at alvorn getii, K;
fra næstforrige [ ef fu vilt mik athyllast, till, F, 6

) nc til fm
teita um neina stofi, ok cf fukemr optar, skal ek gjora f&rnolckra

skomin, eller tye til dig om nogen Iljelp
,
og hvis du kommer tiere,

skal du faac Skam , till, F, 7

) fé, J .
8
) fat ck a, ok fri hefir

heititj hvilket jeg eier og som du har lovet mig, till, F, °)

UraUti hann me$ mtirgum or$um, ok \i<5 fat for hann a hrott.
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porgils, ok ætlar nu' at kasta utanborSs uxamim.

£n er porgerSr [verSr pess vis, Talar hun uxann,

henni var vistafatt. porgils sagftist vilja unyta

uxann [ok engum selja. porgerSi polti nu illa.

Hann let kasta uxamim utbyrSis
9

,
ok kvaft elgi

kynligt, po illa færist, er fé pors var innbyrSis.

22 . [pau eru nu uti um liriS
3

,
ok bof5u liarSa

rettu
4

. porariiin
5

var knarstr maSr annar en por-

gils. Ilann var tvilugr at alclri. pat er sagt, at peir

brutu skipi undir
7

Grænlands joklum 8

,
i vlk

nokkurri, viS sandmol 9

;
tok skipi t i sundr i efra

rumi; menn liéldust allir, ok [svå fé
10

;
batr var

ok lieill; stafn rak upp vi<5 sySra land; på var

vika til vetrar. Joklar miklir gengu tveim megin 11

porgils våknar, ok liugsar, hvat liann muni par eiga, ok nu man
hann, at hann gaf fyri laungu por kalf einn. porgils segir petla

pbreyju, ok var Jietta pa gamall oxi, ok kvafi aldregi pat. skyldn

innanborSs, er hans karma væri a, ok segir hann pvi par hverfa

mundu um skipit. Hun kva$ pat vel til fundit; skjeldte ham ud
med mange Ord

, og derved jagedes han hort . Thorgils vaagnede

°S grublede derpaa
, hvad Thor vel eiede der, og erindrer da, at

han for long Tid siden havde givet Thor en Kalv* Thorgils for-

tæller dette til Thorey , og Kalven var da hleven til en gammel
Oxe; han sagde at det slet ikke (fremdeles) skulde være der in-

den horde
,
som Thor kunde kjendes ved (som Eiendom), samt be-

mærkede
, at det vel var derfor, at han sværmede om (paa) Skibet*

Hun sagde at det var vel betænkt, E.
J

) at morgni, næste Morgen , till , IC 2
) fra [

hun reiddist

vi$ orS hans, ok er eigi undarligt, po illa takist, er p<jrr vor
er svå svivirSr, ok mikit munu menn nu verr kunna fyri

ser, en pa menn sæmSu hann i inorgum ldutum. porgils hird*ir

ekki urn orfc hennar, ok let skjdta utbyrfcis oxanum; hun blev

vred over hans Ord: og (sagde hun), deler ikke underligt at
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snart Thorgils vaagnede, beslutter han at lade kaste

Oxen over Borde. Men da Thorgerde fik dette at

vide, forlangte hun at faae Oxen til Kjobs, thi hun

havde kun lidet Forraad af Fødemidler. Thorgils

svarede, at han vilde forspilde Oxen, men ikke sælge

den til nogen. Tliorgerde var ikke vel tilfreds her-

med. Thorgils lod Oxen kaste i Havet, og sagde, det

var ingen Under at Reisen ikke lykkedes, saa længe

Thors Kvæg var inden horde.

22 . De dreve endnu en Tid lang om i Soen, og

havde tit haardt Veir. Thoraren69 var den raskeste

af Mandskabet, næst efter Thorgils; han var da 20

Aar gammel. Det fortælles, at de forliste Skibet

under Grønlands Isbjerge, i en Vig, ved en sandig

Strandbred70. Skibet gik fra hinanden i det 6vers te

Rum; dog reddedes alle Folkene, saavel som og-

saa Godset. Skibsbaaden blev og heel. Skibets
% • •

Forstavn drev op til den sydligere Kyststrækning71
.

Dette skete en Uge for Vinterens Begyndelse72
. Paa

det gaaer (os) ilde
,
naar vor Thor saaledes forhaanes ;

Folk

maa nu være meget ukyndigere (uforstandigere) end for, da man

ærede ham paa mange Maader. Thorgils bryder sig ikke om hen

-

dtis Tale
,
IC 3

) III rnanuSr voru feir i hafi, tre Maaneder vare

de paa Havet, till . F. 4
) litivist, J; ok litla byri, næsten ingen

foielig Find
,
till. F. 5

)
son Jdsteins, Jostens Son, till F.

sitt sift dags, deres (Skib), silde paa Dagen , F.
7
)

vic5, J ,
8
)

jokul, J; obygSum, Orkenen
,
31. 9

)
sandfjdru, J, 31; fral

Nokkuru cptir Jctta komu Jeir undir Grænlands jokla, iiibygc5ir,

ok brutu far skipiti'einni vik, K* 10
)

lé allt, B
,
C, D, Hi fe, F, J

.

,a
) til, till C, D.

Grojilands historiske Mindesmærker. 2 Bind. (7)
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vikrinnar

1

. peir gjora ser nu skala', ok i pverpili;

bua nu sinum megin
3

livårir. [Mjol nokkut

hofSu peir til atvinnu ser; henda ok af selum
4

,

ok eiga pat allir saman. Dautt var fé peirra flest
5

,

porgils monnum var§ betri liluti af veiSifangi
;
var§

hann lengrum
6

hlutsælli. Hann baS sma menn
vera hljoSlåta ok* siSsama

7

a kveldum, ok halda

vel tru sma. [porey var mjok pungut
8

. pat er

sagt, at Josteinn ok hans menn 9

gjorfiu mikit ura

sile, ok hoféu [nattleika meS håreysti
10

. [Nær

vetrnottum varS porey léttari at sveinbarni, ok hét

porfmnr
11

;
hun

1
' bjarga&ist

13
litt viS på fæ8 u er

til var. [porgils liaféi utroSrarmenn
14
meS prælum

Josteins. Li8r nu a vetrinn, ok dregr at jolum.

’) en til veslrættar væntu feir hyg«ar, men mod (i) Vestkanten

(den vestlige Himmelkant) ventede de beboede Egne i (troede de at

Bygden skulde ligge), till. F, jfr. Anm. ') allir saman, till. F.
3
) filsins, till. F. 4

) rekum slikt er feir fengu, F; fra [
mjok

litit hala f. t. a. s. af selum, C; hvolum ©k fiskum, TIvale og Fi-
ske, till. M. 5

)
hir«slur feirra voru i skdia feirra, deres Gjem-

mer vare i deres Bolig, till. F. °) laungum, C, II

i

um Hest, F.
7
)

si«, silde, till. F. ®) poreyju husfreyju var mjok framat, ok

var hun litt heil, F; udel. K. 9
) voru laungum iiti si« a kvold-

um, vare jævnlig ude silde paa Aftenen, till.F. 10
)
leika, Lege,

J; knattleika, Boldspilslege, M

;

Josteinn mælti eitthvdrt sinn vi«

porgils, kva« ser fykja mikinn mun vei«ifangsins. porgils kva«

fa eigi cinn veg rækja: fViat fer haldit lengr vi« a kvoldum, en

vår erum at fyrri. Josteinn vildi fa skipta lata ollu vei«ifangi,

ok svå var gjort, ok var« porgils jafnan hlutsælli, ok skortir fa
hvåruga. Svå er sagt at l'att var ine« pcim; voru feir porgils

spakir ok hljd«ir, en hinir hof«u nattleika mc« miklu crfi«i ok
håreysti; Jostein talte engang med Thorgils og sagde at han syn-
tes at Udbyttet af deres Fangst var lieel Jorskjelligt ; Thorgils
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begge Sider afVigen fremragede store Isbjerge. De

opforte nu en stor Hytte, som blev deelt tvers ig’jen-

nem ved et Skillerum afBræder. Ethvert af Parti-

erne opholdt sig paa sinSide afdetteSkillerum. Noget

Meel havde de til deres Næring; de fangede og nogle

Sælhunde, som anvendtes til fælles Brug. Det meste

af deres Kvæg var omkommet. Thorgils’s Karle

vare heldigere i Fangsten, og det bedste faldt gjerne

i hans Lod. Han bad sine Folk være stille og sæde-

lige om Aftenen, og holde fast ved deres Tro. Thor-

ey var hoifrugtsommelig. Man siger at Jostein og

hans Folk gjorde megen Stoi og vare meget hoiro-

stede ved de natlige Lege som de holdt. Henimod

Vinterens Begyndelse blev Thorey forlost med et

Drengebarn, som blev kaldet Thorfinn73
;
hun næ-

redes kun lidet af den Fode, som de der havde.

Thorgils lod sine Karle roe ud at fiske med Josteins

Trælle. Det lider nu hen paa Vinteren, og Julen nær-

bemærkede at de dreve den ikke paa samme Maade, (tda I blive

længere ved i Aftenstunden, men vi ere tidligere paa Færde**

Jostein vilde da at man skulde dele hele Fangsten , og det gik

for sigi dog fik Thorgils tit en bedre Lod, men ingen afFarterne
led Mangel. Man siger at der ikke var noget ret Venskab mellem

dem . Thorgils og hans Mænd vare spagfærdige og stille, men
de andre holdt Lege om Natten med megen Anstrængelse og Skri-

Ben> K. fra [
pdrey ol sveinbarn at vetrndttumj var pat

vatni ausit olt nefndr porfinnr; Thorey fodte et Drengebarn ved

Vinternætternes Begyndelse
;
det blev overost med Vand og kaldt

Thorfinn, K. 12
) hann, hån, B, C. 12

J hjiikraftist, F, 14
) pdr-

arinn Jdsteinsson haffii liti rdftra, Thoraren Josteinson drev Hav-
fiskeriet, JF.
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porgils biSr menn liljofia vera, ok fara snemma i

rekkju. Jolamorgin var ve'ftr gott, ok voru

menn 1

uti nm daginn, ok heyrSu op mikit i ut-

norSr, ok kemr annar dagr
2

i jolum. porgils

hattar

3

snemma, [ok er pau hoi'Su sofit dur, kom

Josteinn inn, ok hans menn, ok er heldr mikit um

på*. Ok er peir voru niSrlagstir, er drepit hogg

mikit a dyr. på mælti einn peirra
:
go5 tiSindi

munu nu vera, ok ldjop ut, ok [varS hann pegar

ærr, en
3 um morguninn deyr liann. Sva ferr

annan aptan
,

at maSr øerist
11

,
ok kallast sja hinn

hlaupa at ser, er åftr do. Eptir pat kom sott i

lig Jdsteins, ok deyja VI menn. på tekr Josteinn

sott
1

,
ok deyr hann. Siéan eru peir kasaSir i

molinni
8

.
porgils [ræSir um vi5 sina menn, ok

ba<$ pa viS sja slikum fadsemum’. Å bak jolum

gengu pessir menn allir aplr
10

. [på tok porgerSr

*) feir Ja lengi, de da længe, F. 2

) aptan, F. 3
)

nattar, F.

4
) li$ Jeirra, ok biiast til roatar. porgerftr var i bila liareysti

me$ Jeim, ok var hun sterk scm karlar, ok er Jaueruatmat, Ja

er drepit a dyr mikit hbgg ok snjallt; deres Flok stdiede meget og

skulde til at spise . Thorgerde deeltog i al Tummelmed dem, og var

saa stærk som en Karl} i det de spiste
,
bankedes der paa Foren

med et dygtigt og lydeligt Slag, F.
s
) fra [ Jykir Jeim er inni

vom fresta innkomu hans. Nii ganga Jeir Josteinn ut, ok er sa

Ja ærr, ér liti var
;
tyktes de som vare inde, at det varede længe

,

inden han kom tilbage } Jostein og hans Folk gaae ud, da var den

gal
,
som var ude, K.

c
) ok deyr skjdtt, og doer hastig

,
till. F.

7
)
hinn XHta dag jbla, en porgerftr sitr yfir honum ok tyr hann

sott, den tolvte Fag i Julen ,
og Thorgerde sad(vaagede) over ham}

han overvældedes af Sygdommen, till. K» *) saaledes B,F,H>

J
}
K} mjollinni, Sneen

} 4, E, G, C, F, B.
9
) helt Ja sinum monn-
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mede sig. Thorgils bad Folkene at være stille, og

gaae betimeligen til Sengs74
. Julemorgen var det godt

Veir, saa at Folk vare ude om Dagen
;
da borte man

et stort Skraal fra Nordvest75
. Anden Juledag gik

Thorgils tidlig i Seng. Da ban og lians Folk havde

faaet nogen Sovn, kom Jostein med sine Folk ind, og

gjorde temmelig megen Stoi. Da de havde lagt sig

til Hvile, hortes et stærkt Slag paa Doren. Da sag-

de een af dem: Nu faae vi vist gode Tidender; han

lob ud, men blev strax rasende, og dode Morgenen

efter. Det gik og saaledes den næste Aften, at en

anden blev rasende, og sagde, at han saae den, som

nylig var dod, komme lobende imod sig
76

. Deref-

ter opkom Sygdom blandt Josteins Folk, og 6Mænd
dode. Dernæst blev Jostein angrebet afSygdommen,

og dode ligeledes deraf. Alle disse Lig bleve ned-

gravede i Sandet77
. Thorgils talte til sine Mænd, og

bad dem see til at undgaae saadanne næsten uliorte

Ulykker. Efter Julen begyndte alle de Dode at

gaae igjen78. Thorgerde blev da syg og dode, og

derpaa, den ene efter den anden, de ovrige af de

Mænd som havde været i Josteins Folge. Thoraren
um ollum, ok ræftir jafnan iim vic5 J>a at Jjeir sé hljcfålatir ok si$-

saroir; ba$ J>a lata sér annars viti at varna’fii ver$a, minnast å

guftliga hluti ok frcroja nu skynsemft um kristnihald sitt ok

saungva; beholdt da alle sine Mænd, og formanede dem jævnlig

til at være rolige og sædelige , samt bad dem om at lade andres

Plager tjene dem til Advarsel, men tænke paa gudeligé Sager, og

bære sig fornuftig ad med Iagttagelse afChristendommens Skikke

og Sange, K. *°) ok einna mest porgerfcr, og især Thorgerde

,

till . P.

I
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sott ok andast
1

,
ok par næst hverr at dårum peirra

manna er meS Josteini liofSu verit. [porarinn lézt

siSast
2

. Voru nu allmiklar aptrgaungur, ok sottu

mest porgils. Oli vom pau dauS i miSja Goi
3

.

Ekki matti porgils ok hans menn i brott færast,

meSan aptrgaungur voru sem mestar. i penna

hluta skalans gengu .pau mest aplr er pau hofåu

att. [porgils let
4
brenna pau oli a båli

,
ok varS

paSan af ekki mein af aptrgaunguin
5

. Nu liSr [a

vetrinn
6

,
ok mattu peir [eigi brott leita

7

fyrir isum,

ok fengu ser vistir um sumarit. Annan vetr
8

andaftist Guårun, systir Kois, [ok grof porgils'

hana undir rumi sinu, ok er vorar, megu pau ekki

1 brott komast
10

.

23. pat er
11
eitthvertsinn

12

, atporey sagSi draum

sinn porgilsi
,

at hun kvaSst sja fogr heroS ok

menn 13
bjarta: ok get ek at ver leysimst

14
[brott

or pessum vandræSum 15

. porgils svarar: goSr er

draumr pinn, ok po [ekki uh'kast
16

, at viti til aimars
# f *

*) udel. F samt J. 2
) af licSi Josteins; var hann grafinn undir

skipshræinu, af Josteins Folk
; han blev begravet under Skibsvra-

get, F; fra [
porgerSr trik Hka sott ok andaftist siSast; Thorgerde

blev ogsaa Syg og dode allersidst, J ,
3
) porgils segir pa at.

porgerftr liefcSi li$ sitt allt, ok hun purfti pa ekki fleira at kalla,

ok eptir pat létti af sdtlinni; Thorgils sagde da at Thorgerde nu
havde (samlet) sit hele Folge, og behovede da ikke at kalde fere
(til sig); derefter aftog (ophorte) Sygdommen, till. F. 4

)
en po'

gengu peir i hinn lilut skalans, ok sdtti porgerftr konur mest, ok

er s\yk haf$i fram farit um hri$, pa let porgils
;
men dog gik de

(tillige) i den anden Afdeling af Huset. Thorgerde forfulgte

mest Kvinderne ,
og da dette havde gaaet saaledes en Tid, F. s

)

i i



UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA. 1Q3

var den sidste som dode79
. Gjengangerne toge saa-

ledes temmelig O verhaand, og anfaldt især Tliorgils.

Alle hine Dddsfald vare skete inden Midten af Maa-

neden Goe80
. Medens Gjenfærdenes Uvæsen var paa

det hoiestc, kunde Tborgils og hans Folk ikke flytte

fra Stedet. Det spogede mest i den Deel af Hytten,

som Jostein og lians Folk for havde heboet. Thor-

giis lod dem da alle brænde paa et Baal81
,
og siden

mærkedes ikke noget til Gjengangerne. Nu led det

ud paa Vinteren, men Isen forbod dem dog alle For-

sog til Bortreise. Næste Sommer samlede de sig en-

deel Levnetsmidler. Den folgende Vinter dode Gud-

run, KolsSoster, og Tborgils begravede hende under

sin egenSeng82
. Da Vaaren begyndte, var det endnu

ikke mueligt for dem at slippe bort83
.

23. Engang fortalte Thorey sin Mand Tborgils

en Drom hun havde havt, hvori hun syntes at see

vidtstrakte skjonne Egne og skinnende Mænd84
,
og

formoder jeg, sagde hun, at vi snart for!oses af denne

Vaande. Tborgils svarede: Goder dinDrom, og dog

J)eir porgils liofSu slsip a stokka sett, ok mjdk gjort at 6$ru, ok

hof5u hvårirtveggja at skipsbunafti verit-, Thorgiis og hans Mænd
havde havt et Skib (stor Badd) paa Stabelen (i Bygning") og gjort

meget ved (istandsat) et andet
;
begge Partier havde beskjeftiget

sig med Skibsbygning, till% F.
6
) havetrinn, K ; rnjdk, till. B, C,

D, II. 7
) J)d eigi å brott koraast, dog ikke komme bort, F, J.

8
)

eptir, till. F. 9
) Koir grefr, Kol begrov, F. J0

) leysast, K»
1 ') enn, till. F. 1 2

) scm optar bar at, som tiere skete, till. F.
' 5

) fagra ok, skjonne og, till. F.
14

) treystumst snart, B,C,D,H j

5erm, K. ,s
) anauflum, Kj /ra[hé$an i burt or anau$ pessari,

l6
) eigi liiikari, F.
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heims, [ok munir Ju eiga gott fyrir hondum, ok

munu helgir
1

inenn hjalpa Jer fyrir hreint
2

lifok

mannraunir. Hun baS hann hrott leita or obygS-

um, ef Jeir mættn porgils kvaSst eigi [yfir Jat

sja
3

. Hun la i rekkju laungum, ok einn g68an

veSrdag segir porgils at Jeir muni ganga a jokla
4

,

ok vita, ef Jeir sæi nokkut leysast isinn. porey

kvaftst Jess ofus at hann færi fra henni; hann

kvaSst skamt fara mundu

5

.
prælarnir skulu roa

at veiftifangi
,
en porarinn hrili skal yta, ok vera

sfåan hja poreyju. peir porleifr, Koir ok StarkaSr

beiddust at fara me8 honum. porgils kva§ Ja
forustulaust henna'*, en kvaSst eigi vel trua Jræl-

um. peir foru allir a jokla. porgils haf5i boloxi

1 hencli ok gyrSr sverSinu jarShusnaut. [At noni

dags
7

sneru Jeir aptr; gjorSi Ja a veSr hart. por-

gils for fyrir ok hitti vel leiSina
;
koma til skalans ok

sa eigi skipit
;
gengu (sya) i skalann

;
yoru i brottu

allar kistur
8

ok [sva menn 9

, porgils mæl ti: nu

munu ill efni i. En er Jeir kornn innar i skalann
10

,

heyrSu Jeir shorgl
11

nokkut til rekkju porey jar;

ok er Jeir kornn Jar, sja Jeir at hun var ondut,
J

)
hluta, ok muntu eiga fyrir håndum fagra stafli, ok iminu

ctyrfcligir, F. 2
) gott, F.

3
)
sja raSriim til f css, sec Udvei dertil,

B, H, J; sja rd'S far til_, see Raad dertil, G
,
K. 4

) upp, op paa,
till.F. 5

)
hdn kvaft hann rdfca mundu enn sem fyrr; hun sagde

at han vel vilde (skulde) raade (herfor) ligesom forhen, till. F.
6
) ef C1*gi væri nokkr feirra hja poreyju; hvis ikke een af dem
var hos Thorey, till. F. 7

) feir gengu til eikta, ok hofdu far-

it arla morguns, ok er ndn var dags, fa; de gik og havde
taget af Sted tidlig om Morgenen o.s.v, (séeAnm.), F.

8
) Por-
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er det ikke urimeligst at den lientyder paa en anden

Verden, samt at du der har Godt i Vente, ogat hellige

Mænd skulle hjelpe dig for dit rene Levnets og

mange haarde Trængslers Skyld. Hun had ham
o O *

soge at komme hort fra denne Udorken, hvis de

kunde. Thorgils svarede, at hanikke endnu saae

nogen Udveie dertil. Hun holdt for det meste Seil-

gen. En Dag, da Veiret var godt, siger Thorgils de

vilde gaae op paa Joklerne, for at eftersee, om

Isen losnedes noget fra Landet. Thorey sagde, det

var hende ukjært, at han forlod hende
;
han svare-

de, at han kun vilde gaae et kort Stykke Vei derfra.

Trællene skulde roe ud paa Fiskefangst, og Avlsfor-

valteren Thorarcn skulde hjelpe dem at trække Baa-

den /ud paa Vandet, og siden være hos Thorey.

Thorleif, Kol og Starkad udbade sig at maatte fol-

ges med Thorgils, men lian anmærkede, at saa

manglede man Forsvar hjemme: thi Trællene, sagde

han, kan jeg ikke vel troe. Desuagtet gik de alle

op paa Joklerne. Thorgils havde en Buloxe i Haan-

den, og Sværdet fra Jordhuset ved sin Side. Henved

tre Timer efter Middag85 vendte de tilbage, og fik da

et liaardt Veir. Thorgils gik foran, og fandt Veien

meget vel. De kom nu til Hytten, men saae ikke

Baaden, o&* da de kom ind i Huset, vare alle Kister
7 O 7

og Mennesker borte. D;i sagde Thorgils : Her er

eyjar, till. C. 9
) var svipt fénu, ok mennirnir a brott; alt Gods

var borttaget o . s. p., F. 10
) var J)ar myrkt, par der morhi

,

till. p

\

n) snori, B, V, I\ J, H, K; snori, C.
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en sveinninn saug hana dauSa
;

[leituSu feir um
haha, ok fundu ben litla

1

unclir hendinni seni

[mjofum knifsoddi" lieffci stungit verit; [mjok var

far [allt blo5ugt\ pessa syn hafSi porgils svå set,

at lionum potti mest liarmr i vera
4

;
brott var sopat

ollum vistum. Um nottina vill porgiis vaka yfir

sveinunum, ok kvaSst eigi sja
5

at bann mætti a-

Ieng8ar lifa; [ok fiki mer fat all mikit, ef ek ma
ekki lionum hjalpa; skal fat nu fyrst taka til

bragSa, at skera i
6

geirvortuna, ok sva var gjort;

for fyrst or bl68, [siSan blanda, ok let eigi fyrr

af, en or for
7

mjolk, ok far fæddist sveinninn

[upp viS fat
8

, peir porgils sottu fast at veiéi-

0 porgils leitar uin hana, olc finnr cinstaftar at harSnat var
lioldit ok ben li tit, Thorgils eftcrsaae hende

, og fandt etsteds at

Kjodet var blevet haardt (stivt) og at der var en liden Vunde, F

;

peir leituSu um hennar hkaina cptir benjum, de sogte efter Saar

paa hendes Legeme o.s.v.,K. 2

) mjdfu jarni, et smalt (Redskab

af) Jern
,
K. 3

) albloftugt, E; i ruminu, i Sengen
,

till. F ; fra
næstforr . [ rum hennar allt var mjok bldSugt, hendes hele Seng
var meget blodig

,
K. 4

) grafa peir hana h ja GuSrunu. porleifr

Ifggp ^ alla stund at gleftja fdSur sinn
5
de begrove hende hos Gud-

run
; Thorleifgjorde sig al Flid for at opmuntre (troste, glæde)

sin Fader, till.F; hurftirnar hofSu peir ok fra tekit husunum, ok
hvilutjaldit var 1 burtu, de havde ogsaa taget Forrene fra Husene,
og Sengeomhænget var ligeledes borte

, till. F.
5
) ra'S til, Raad

dertil
, till. K. 6

) saal. B} TI
i

af mer, af mig
,
A ; udel. C, D %

E; a, har G havt
,
men det er senere forandret ///at mer; jfr.Anm.

7

) fra ncestforrige
[ nema mikit væri til unnit, ok vill hann eigi

at pat deyi; lætr hann mi saxa a geirvortuna a ser, ok kernr par
bldfi lit; siftari lætr hann tegja pat, ok kom par ut hlanda, ok eigi

let hann at lyrr en pat var; uden en særdeles Anstrængelse
,
og

vil han ikke at Barnet skal doe
; han lod derfor sin Brystvorte

saare og siden strække
i forst kom Blod derud af dernæst en
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noget ondt paa Færde. Men da de traadte noget

længere ind i Hytten, horte de et Slags rallende Lyd

fra Thoreys Seng, og da de kom nærmere, saae de

at hun var dod, og at Barnet diede sin Moders Lig86
.

Ved noiere Eftersyn fandt de at hun havde et lidet

Saar under den ene Arm, som om det var stukket s

med Spidsen af en smal Kniv, og alt var der gan-

ske overblodet. Dette Syn bragte Thorgils storste

Hjertesorg afalle som han indtil den Tid havde seet.

AlleFodevarer vare reent borttagne. Om Natten vilde

Thorgils vaage over Barnet, endskjont lian sagde

at han ikke saae nogen Muelighed til at det kunde

friste Livet fremdeles, og dog, sagde han, vil det

falde mig meget tungt, livisjeg ikke kan redde Dren-

gen
;
nu skal det forst forsoges at skjære i min ene

Brystvorte. Da dette blev gjort, kom der forst Blod

ud, siden en blandet Vædske (lignende Valle) og man

lod ikke af forend der kom Melk frem, hvorved

Drengen blev ernæret87
. Thorgils og hans Folk

blandet Vædske
,
og han holdt ikke op, for end den blev, IC.}

fra det senere [ J)areptir Diat t vatn, ok si'San hvitnacSi me$

mjolkriltj ok let liann svå sveininn sjuga sik, ok par a fæddist

hann ; derefter blaat Vand (en blaa Vædske), som siden blev hvidt

,

med Melkefarve, og lod han da Drengen patte sig, hvorved denne

opfodtes, IC.
fl

)
a, B, C, D

,
II, J} vi<5, F; ok um noltina trufti

hann ser eigi til vdku, fyrr en hann let gld$ undir fætr ser. pat

er sagt at peir Snækollr ok afcrir prælar hdfSu skipi t i brott

tekit. Ketil hinn meira hdfSu peir, en litill ketill var eptir, er

pdrey haffti .1 tt, ok flykkisstiifr einn
;
ok sva nafrar : burt voru,

sem i tdlakistunni litifftu verit. pdrarinn briti var ok a brott'

horfinn. peir porgils cru par enn nokkra hri$; og om Natten

VCLr han selv ikke sikker paa at kunne vaage, forend han lagde
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l

,
ok gjorSu ser einn hufikeip

2

[ok bjuggu

innan meS viSum\

24. Einn morgun er porgils einn uti, ok ser i

vok [rekald mikit
4

,
ok parhja trollkonur tvær

5

,
ok

bundu byrftar miklar
6

, porgils hleypr til pangat,

ok liaffii sverSit jarShusnaut
7

,
ok hoggr til annarrar

meS sverfiinu, i pvi er hun færist undir byrSina, ok

rekr af lienni hondina
8

. ByrSin feli niSr, en liun

liljop i brott. SiSan taka peir rekaldit
9

,
ok [eru

pa vistir nogar
10

. [SiSan losnar
11

i'sinn, ok leitar

porgils ok hans menn [pii i brott, ok komast til

Seleyra
12 um sumarit

13
,
ok voru par um vetrinn.

At sumarmalum foru peir paSan, [komu viS
14

ey

(brændende) Gioder under sine Fodder . Det fortælles at Snee-

koll og de andre Trælle havde taget Skibet bort. Den storre Kje-

del havde de faaet med, men en liden Kjedel, som Thorey havde

eiet, var tilbage , tilligemed en Stump af et stort Stykke Kjod.

Navrene, som havde været i den Kiste
,
hvori Værktoi forvaredes,

vare ogsaa borte. Thoraren Bryde var ligeledes forsvunden

.

Thorgils og hans Mænd vare der endnu nogen Tid ; till. F.

*) (veipifaungum), ok vcrfcr peim mjok ckki mein at (tårum

livættum; leita peir enn vift at gjbra ser farkost, ok eru nu smtå-

artdl heldr fa; ..... og fik ingen Skade af nogen Uvætter (onde

Væsener)

;

de forsogte paa ny at skaffe sig et Fartoi, men Red-

skaberne dertil vare nu vel faa ,
till. F. 2

) or skinnum ok

trjam, till . K ; a honum reru peir til vetåiskapar
;
paa den roede

de ud til Fiskefangst, K.

3
) lit5r nu a sumarit, ok sja menn ekki

um vistafaung brynligt * peir bjuggu um lutåkeipinn ok

ok byrgftu, ok lif6u nu vitS reka ok smadyri ikorna; nu lider det

ud paa Sommeren
,
og det saae ikke ud til at Levnetsmidler kunde

skaffes ; de forvarede Skindbaaden vel (her er et uud-

fyldt Sted i Haandskriftet , hvor adskillige Ord i Originalen ci

have kunnet læses af Af'skriveren) og dækkede den til (skjulte
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sogte Fiskefangsten med megen Iver, og gjorde sig

enSkindbaad, hvis indvendige Bygning var afTræ88
.

24. En Morgen er Thorgds ene ude, og seer i

en Vaage et stort Sodyr opdrevet, og derhos tvende

Troldkoner (vilde Kvinder), som bandt store Bylter

sammen (af Dyrets Kjod)89
. Tliorgils lob did med

Sværdet fra Jordhuset i Haanden, og hug til den ene

af dem, i det hun loftede Byrden paa sig, saaledes,

at hun mistede Haanden. Bylten faldt ned, men hun

selv lob bort. Siden toge de det opdrevne Sodyr, og

havde da tilstrækkelige Levnetsmidler. Derefter los-

nedes Isen; da forsogleTborgils og hansMænd paa

at slippe bort, ok kom den Sommer til Sælore90
,

hvor de forbleve den folgende Vinter. Ved Som-
den) og levede nu af Vrag og Smaadyr (som) Egern

}
F. Ofr.

Anm.) 4
) rckbld mikil, K, i

) i skinnkyrtlum, i Skindkjortle,

till. F.
6
) akaflega storar, overmaade store, JF. 7

) jarnhausnaut,

J. 8
)
uppi viftr dxlina, (Armen) oppe ved Skuldren, till. F.

9
)

rekann, K j undir sik, till. F.
10

)
um ti'ma, jor en Tid

,
till. K

i

fra [ er pd eigi vistaskortr ara vctrinn, ok er vorar, er mjdk uppi

vistin. porgilsi kva’Sst leiftast parvistin; er der da ingen Mangel
paa Fode i Vintertiden,

men da Foraaret kom, vare Zevnetsmid-

lerne næsten ganske fortærede ; Tliorgils blev da kjed af Opholdet
der, F.

1 *) ok losnar nu, og nu losnes
,
F; nokku t, noget, till. K.

,7
)

Seleyja, til Sælderne
, K, Sclcyjar, til Sæloen, M.

1

3

) fra
næstforrige [ml a brott, ok liafa me'S ser ketilinn; fara mi fram

jdklunum, ok a isinn at otSru livciru, ok um sumarit komast

,su$r til Seleyja a keipinum, en litit rnatlu pcir hafa af

taungum sinum. par fengu peir sela noga; De toge nu af Sted,

°g havde Kjedelen med sig ; de reistc langs med. Joklerne, og vex-
tlviis (stundum) over Isen * I Sommertiden kom de sydpaa til

Sæloerne paa Skindbaaden, men kunde kun fore lidet med sig af
deres Fangst (Reisel di) ; der fangede de nok afSælhunde, F. 14

)

dalede* F
; ok funda, funde, A,IJ y C, D, G, H, J.
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litla hålfum månaSi sfåar; fundu peir (par) svart-

baksegg, ok gåfa sveininum

1

;
hann åt hålft eggit

3
.

peir spur8u, hvi hann åt eigi
;
hann svarar: pvi

spari ek rninn mat, at per sparit ySvarn mat*, peir

dragast nu J

franx [me3 joklinum
6

,
ok kornn

7

at

bjorgtnn brottum; bryna upp skipinu
8

,
reisa par

tjald; ok

9

um morgininn gengr Koir ut, ok ser eigi

skipit
,
ok leggst siSan ni&r, ok vill eigi segja

porgilsi
11

. Litlu siftar kom porleifr ut, [ok getr

eigi um 12

. porgils kom ut, ok ser at skipit er å

brottu, ok sagSi peim livarf skipsins. Ser ek nu elcki

annat til, kvaS porgils, en at tapa verSi sveininum 13
.

*) porfinni, Thorfin, F ; fra /'mana'Si sifiar kornn peir at einni

litilli ey, ok fundu par svartbaksegg; pau gafu peir .sveininum, pvi-

at bagt var mjok um matbjargir
;
En Maaned derefter kom de til

en lille Oe, og'fandt der nogle Svartbagsæg ; de gave Drengen dem

,

fordi det var meget vanskeligt for dem at skaffeMad til Næring,K.
2
) eitt, eet

, F.
3
) ok eigi allt, og dog ikke hcelt

,
till. Ft

4
) udel,

F ; peir voru a skipi sinu a nattum, en fora d land urn daga, ok
fa po litit fang, ok cinn dag fundu peir ararstofn einn, ok voru
a rdnir pessar:

vaskat5i ek dann [(5ann, pann] sja gdrSi mer

er ek pessa drd sara Idfa,

opt usjaldan mcSan heim dragi [drægi]
;

ar at burfii
; hnau$-at raufta.

De vare paa deres Fartoi om Natten, men gik i Land om Dagen f

°S gjorde dog kun en ringe Fangst. Fn Dag fandt de en Stump
af en Aare, hvorpaa disse Runer vare:

Den (Stump) vasked jeg med indvendig

meget tit
,

omme Hænder,
da til Rord jeg trak medens hjem jeg drog ;

denne Aarc ; Jern jeg dog ei hamred.

till. F. 5
) enn, end paa ny, till, F. 6

) jdklum, Jokler,H

;

jokl-
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nierens Begyndelse91 toge de derfra, og en halvMaa-

ned derefter anlob de en lille Oe; der funde de et'

Syartbagsæg92 og gave Drengen det. Han spiste kun

det halve af Ægget. De spurgte, hvorfor han ikke

spiste? Hansvarede: Derfor sparer jeg paa min Mad,

fordi I spare eders93
. De arbeidedc sig nu frem langs

med Isblinken, og kom til stede Klinte. De trak her

Baaden paa Land, og opsloge et Telt. Næste Morgen

gik Kol ud og savnede Baaden, lagde sig igjen, og

vilde ikke sige det til Thorgils. Kort efter gaaer

Thorleif ud, og tier stille dermed. Tilsidst kommer
Thorgils selv ud, seer at Baaden er borte og fortæl-

ler da de andre dens Tab. Jeg seer nu intet andet

llaad, sagde ban, end at Drengen maa ombringes.

Thorleif svarede: Det bor ingenlunde skee. Thor-
v /

unum, C, J, K; tyri jdklana, Fj smamsaman, lidt efter lidt, till.

-A. 7

) um siftir, till. K. 8
) ok liafa Jiar dvdl, ok; og tovede der

noget, samt, till. F. 9
) d landi, ok svafu af mn ndttina, snemma;

paa Landet, og sove (deri) Natleji over, tidlig, till. K; ok hdffiu

nær aungar vistir, og havde næsten ingen Fodemidler
,

till. F,
10

) honum var$ kynligt vicS
;
han blev bestyrtet derover

,
till. F

,

1

*) ok pykir aSr æriun harmr hans, og synes at hans Sorg var

stor nok i Forveien, till. F. 1

2

) for me$ dllu eins ok Koir;

leggst cinnig nicSr, ok leggr cigi neitt til
;
bar sig ad i alt lige-

som Koly lægger sig ogsaa ned, men taler aldeles intet, till . K.
13

) par skipit er tapat, pvi elcki munum ver hera hann lengi

a jdklunnm i llbygtS ok hjdrgum sem fyrir hendi oss eru. porgils
ki(5r Ja at tyna barninu, en peim |)dtti ugott verk. porloifr tdk

fd harnit, ok biftr Kol at farga pvi
;
da Skibet er tabt, thi vi ville

ikke kunne bære ham længe i Orkenen, over de Jokler og Klipper
Som f°restaae os, Thorgils bad dem ojn at ombringe Barnet, men
de ansaac det for en ond Gjerning . Thorleif tog da Barnet

,
og

bad Kol om at dræbe det, K

.

i
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1

porleifr svarar: ekki er pat til. Hann baS po pat

skyldi gjora. Taka peir nu sveininn, [ok biSr

porleifr KoT tapa piltinum. [Eigi mun ek pat gjora,

segir Koir, pvi ek yeit at pegar af HSr porgilsi

petta, på er honum pat hinn mesti harmr, en ek

ætta porgilsi gott at launak Si'San fara peir inn
3

,

ok låta uti eptir sveininn. porgils spur'Si pa, hvert

peir hefåi drepit sveininn; peir kvåSu pat eigi

verå. Hann [pakkaSi pat fagrliga, er peir liofSu

sva gjort
4

. Var på sottr sveinninn, ok var hann

hjå porgilsi urn nottina.

på
5

sagSi porgils
6 draum sinn: ek pottumst

vera [å pmgi staddr
7

å Islandi; potli mer sem

vi8 Asgrimr EUiSagrimsson togaSim [eina haunk
8

,

ok [misti hann
9

,
porleifr svarar: par muntu enn

koma til Islands, ok skipta riiålum vi5 hann, ok

mun per pat betr gånga. Sva må vera, segir

*) Koir ba$ porleif, Kol bad Thorleif, F. ~) Jra [ pat sdmir

mer eigi, sagfci hann, ok skal ek eigi pat gjora ok pvi er betr.

Koir .segir: fyri pvi skal ek eigi tyna honum, at ek heli lengi

verit me$ porgilsi, ok a ek honum margt gott at Jauna, ok ef tynt

er svcininum, pa mun honum sva mikit pykja, at eigi er synt, at

hann lifi eptir; det sommer mig ikke
,
sagde han

,
og jeg skal ikke

gjore det
,
og er det bedre. Kol sagde : Af den Aarsag skal jeg

ikke ombringe ham
,
at jeg har været længe hos Thorgils

,
og har

ham meget godt at takke ,
men hvis Drengen dræbes

, ril det

falde ham saa tungt, at det ikke er vist, at han kan overleve det,

F. 3) { tjaldit, i Teltet, till K. 4
)
pakkar peim, ok kya$ ilsynt,

hversu hann væri: ok er gott til go$ra drengja at taka, ok hali pit

firt inik iniklum glæp, ok mundi ek aldregi sitSan pykja dugand-

ismaflr, ok svifr nu ymsu d mik; takker dejn og sagde det var

ikke godt at see, hvorledes han (selv) havde det : og er det godt at
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gils befalede ikke desto mindre, at det skulde gjores.

De toge nu Drengen, og Thorleifbad Kol at aflive

ham. Kol svarede: Det vil jeg ikke gjore, thi jeg

veed at naar Thorgils besinder sig og den forste

Mede er ovre, saa vil det blive barn til den storste

Hjertesorg, men det er min Pligt, at vise bam alEr-

kjendtlighed. Derefter gik de ind, men lode Dren-

gen blive ude. Thorgils spurgte, om de havde
gjort det afmed Drengen

;
desvarede at det var ikke

skeel. Han takkede dem inderlig for at de havde

handlet saaledes. Drengen blev nu hentet, og han
var hos Thorgils om Natten.

Da fortalte Thorgils at han havde havt folgende

Drom: Det forekom mig at jeg var til Thinge paa

Island, samt at jeg der trak Reb med Asgrim Elli-

dagrimson, og at han tabte
94

. Thorle if svarede:

det betyder at du endnu skal komme til Island og

have Retssager at afgjore med Asgrim, som ville faae

et bedre Udfald for dig. Det kan vel blive Tilfældet,

svarede Thorgils. En anden Nat dromte Thorgils

holde sig til hrave Mænd ; I have holdt mig fra cn svær Forbry-
delse, thi havde jeg hegaact den, vilde jeg aldrig været bleven

anseet for at være en Hædersmand, og vistnok gaaer mig nu meget
over, F, 5

) um morguninn eptiiy den næste Morgen, K.
6
)

porleifi syni suium, till. K,

7

) a aljn'ngi, paa Landsthinget, F,
8

) saal . vor Text ; K m. har: einn haVlt, en Hat ; einn hnott
en Fugle, G, D, L, J, M; eina haunk

>
en Hank (jfr. jinm

)

; ok
^llr ly$r liorfåi å, og hele Folket saae derpaa, tilU Ft

9
) liann

^isti hankarinnar
,
han mistede Hanken

,
F

;

Jbo'lti mer honum,
verr vegna, jeg syntes det gik værre for ham, IC.

^ronlanda historiske Mindesmærker, 2 Bind. (o)
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porgils
1

. ASra nott dreymdi hann, ok sagSi
2

:

ek fottumst lieima vera i Traftarholti, ok var far

fjolmennt; ek så alpt
3

eina gånga eptir golfinu,

ok var hli'Sari vift aSra en mik
; få hristi ek liana,

ok var hun fa&in af miklu betr til min. porleifr

svarar: far muntu kvongast, fafrir! ok [muntu lilt

i fyrstu njota
4
åstar hennar, ok mun fat [fo

5
vel

dragast
6

[Enn dreymdi mik, segir porgils, at ek

væri
7
hcima i Tra8arholti

H

;
ek så å kné minu cnu

liægra
9

;
far voru vaxnirfimm hjålmlaukar

10
sam-

an, ok kvisluSust faraf margir laukar, ok ofarliga

yfir liofuS mer bar [elnn laukinn”, en sva var

liann fagr sem liann hef6i gulis lit. porleifr svar-

ar: sé ek draum pinn; par muntu eiga fimm born;

fra peim munu kvlslast margar ættir a Islamli, en

ek mun ekki par aldr ala, ok mun ek auka ætt

mi'na annarstaSar; en liinn fagri laukrinn mun
merkja pat, at einbverr ma'6r mun fra per koma,

*) pott mi pyki eigi likligt, ok cr vel ratSi t ;
skjont det nu ikke

synes rimeligt,
og dette er vel udtydet, till. F,, 2

) porleifi, til

Thorleif j till• F. ?
) elft, K, 4

) mun kona pin vera ting, ok

muntu i fyrstunni missa; du faaer en ung Kone
,
og du vil i Forste-

ningen savne, F, 5
)
s\å, 6

)
/Va/’lagfærastok ver'fia me$ fram-

tfiB allgott, rettes og Hive ret godt i Fremtiden
,
JT* 7

) Hina III natt

dreymdi porgils enn, at liann pdttist, den tredie Fat dromte Thor-

giis paa ny at han syntes at han var
,
F. 8

) ok kerti voru a

kn ja mer ok favlcki [folski, fdIskvi] a hinu vinstra. Ok enn dreymdi

mik, at kona kæmi at mer, ok kva$ mik koininn i tun sitt; pylur

mer illa at per liafit etit eggporfinns, ok litin segir mer, atsveinar

hennar heffti tekit skip vort. porleifr svarar
:
par munu ver i

burtu komast. Enn dreymfti mik, segir porgils, at ek væri heima
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saaledes: Det forekom mig, sagde lian, at jeg var

hjemme i Tradarliolt, hvor en Mængde Folk var for-

samlet. Der saae jeg en Hun-Svane gaae hen ad

Gulvet, som viste sig blidere mod andre end mod

mig; da ruskede jeg den, og derefter holdt den me-

get mere af mig. Thorleif svarer : Det betyder at

du vil gifte dig igjen, min Fader, og i Forstningcn

ikke elskes inderlig af din Kone, men siden hen vil

det dermed blive meget bedre. End dromte jeg,

siger Thorgils, at jeg var hjemme i Traderholt. Jeg

saae til mit lioire Knæ; derpaa vare fem Logstilke

voxne sammen, hvoraf mange særskilte Log frem-

spirede; een af dem voxte saa lioijt, at den gik mig

over Hovedet, og var saa skjon, som om den var

guldfarvel. Dertil sagde Thorleif: Jeg indseer din

DrOms Betydning: du vil komme til at avle 5 Born,

fra hvilke mange Slægter paa Island skulle nedstam-

me
;
der skal jeg dog ikke henleve min Tid, men for-

plante min Æt i et andet Land; men det deiligeLog

*' TrafSarholti; og Lys (af Talg eller Vox) vare paa mit (hoixe)

Knæ (eller: begge Knæer) og udbrændt uiske paa det venstre

.

Endvidere dromte jeg at en Kone kom til mig, og sagde atjeg var

kommen paa hendes Toft (Iljemmemark). it
Det mishager mig,

(sagde hun), at I have spist Thorfins Æg” i ogsaa fortalte hun

mig at hendes Svende (Drenge eller Tjenere) havde taget vort

Eartoi. Thorleif svarede: Det betyder, at vi skulle slippe bort,

Eaa ny dromte jeg, sagde Thorgils
,
at jeg var hjemme paa Tra-

darholt, K, 9
) saal. B, 11} ægra, ud, Ej G, udel. K.

1 °) halni-

laukar, Ilalmlbgc, F ;
laukar, Log, II. J1

)
laukrinn, Ffra [ein

kvislin, K.
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[så er
1

agætr mun verSa
2

. [Ok pat gekk éptiV

sfåan, pvi
4
frå [porgilsi er

5 kominn porlåkr biskup

hinn lielgi. [porleifr mælti på
6

: pat dreymdi mile,

faftir! at mer potti porny systir mm gefamér ost-

leif, ok voru af bårurnar. [porgils mælti
7

:
par mun

af hit harSasta af kostum okkrum, er af voru bår-

urnar. på heyrSu peir op mikit
8

;
[var på kallal

at Islendmgar skyldu taka skip sitt
9

;
peir gånga

ut
10
ok sjå tvær konur

11

;
pær hurfu skjott. Bjorn

einn brauzt um i vok, ok var brotinn i hrammrinn.

porgils hleypr til, okleggr bjorninn me§ sveréi
;
do

‘ dyrit af pvi lagi. porgils lirifr på til blustanna,

ok vill eigi at sokkvi dyrit; draga upp siSan
12

ok

gjora til. porgils deildi på stykki sérbverjum

peirra, [ok må af sliku marka, bversit pungan mat-

arafla peir åltu
13

, porleifr mælti: matsparr ertu

nu, faSir! [Jå, son minn, segir porgils, pat bæfir

J

) mjok, till. B, II, K. 2
) fra [ at agætari maftr mun vera, en

allir aftrir pin ir ættmenn, som vil blive en ypperligere (rneer bc~

romt) Mand, end alle dine Slægtninge, F. 3
) fra Ua rætlist,

K. 4
) fra næstforrige [Mi\ fat gekk svå eptir at, F. 5

) honum

var, F,
6
)
porleif drcymfti draum ok segir loftur sinum: soddan

(slikan ?) draum hclir mik dreymt, at heftan af mun batna rdft

vort; Thorleif havde en Drom og fortalte den til sin Fader;
jeg

har dromt saaledes
,
at herefter vil det nok blive bedre med vor

Tilstand, F. 7
) vera md fat, segir porgils, at liun gæfi, ef hrin

mætti, ok; det lean være, sagde Thorgiis, at hun gav (den) ,
hvis

hun kunde
,

till . F. 8
) inn i tjaldit, till. K.

9
)
ok hali fer illa

vift orftit, og I tage kun slet imod (det) i da I have ikke beredet

' eder vel dertil
,

till. F. 10
) skjott, lill.Ao.fl•

1J
) trollkonur.

Jættekvindery K,M ; er tekit hofftu skipit, som havde taget Far-

toiet, till. F. * 2
) d isinn, ok lildftu skipit

;
dyrit var kalit a fyrr
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betyder, at enMand skal nedstamme fra dig, som vil

blive særdeles beromt95
. Dette gik siden efter i Op-

fyldelse, thi fra Thorgils nedstammede den hellige

Biskop Tliorlak96. Nu sagde Thorleif: Jeg har havt

enDrom, min Fader! hvori mig synles at min Søster

Thorny gaf mig et Stykke Ost, af hvilket det yder-

ste afSkorpen var bortskaaret. Thorgils sagde : Dette

betyder vel at det haardestei voreKaar nu er forbi.

Da horte de et stærkt Raab, som sagde, atlslænderne

skulde tage deres Baad. De gik ud, og saae tvende

Kvinder, som strax forsvandt97. En Bjorn, hvis ene

Forbeen var brækket, tumlede sig om i en Isvaage.

Thorgils lob til, og gav Dyret et Stod med Sværdet,

hvoraf det dode. Thorgils greb Dyret ved Orerne,

og vilde ikke al det skulde synke; de droge Dyret

op, og lavede del lil Spise. Thorgils tildeelte da hver

af dem sit Stykke
;
af sligt kan man slutte sig til, hvor

besværligt det var for dem at skaffe sig Levnetsmid-

ler. Thorleifsagde: Nu sparer du, Fader, vel meget

paa Maden. Ja, min Son, svarede Thorgils, det hor

nu saa være. Siden vendte de ud mod Havet, og

fieli (fæti), ok ma af sliku merkja, hve mikinn haska J>eir porgils

hoftm al fjuki ok frost i i fessari fer3, at dyrit var orkumlat af

kulda. pat er sagt at; paa Isen, og ladede Fartdiet ; Dyret var

beskadiget afKulde paa det ene Forbeen , og deraf kan man slut-

te
, hvor meget Thorgils og hans Mænd have maattet lide af

Sneefog og Frost paa denne Jleise, da et saadant Dyr var for-

komment af Kulden. Man siger,
HU F.

1

3

) feim fotti oflitit,

ok ræddu um hvi hann væri svåharftbyll; de syntes Stykkerne

vare for smaae, og talte derom med hinanden, hvorfor han vel

iar saa knap, till, F,
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at svå sé. Si'San snua feir
s

til hafs, ok roa [fyrir

framan
2 margar vikur, [ok er feir komu fyrir

2
citt

fjarSarmynni
,
gekk fcim få [me<5 mikilli mæSi

4
.

[Tekr få nu at fyrsta fast. peir voru fimm saman,

meS sveininum
5

;
feir gjorSust få mjok måttfarnir

af forstå, en var livergi nær vatn. på mæltiStark-

aSr: fat hef ek vitat menn hafa gjort, ef lif fcirra

hefir vift legit, at menn hafa blandat saman sjo ok

lilandi; feir taka nu auskerit
6
ok nugal, ok blond-

uSu vi8 sjo, ok bå3u porgils leyfis at drekka.

Hann kvaS vorkunn å, en kvaftst f6 livarki bauna

né [lofa. En er feir ætluSu at drekka, baS por-

gils få få ser
7

,
ok kvaSst skyldi mæla fyrir minni\

0 fra C sv^ vill vera, son niinn, pviat cigi hæfir oss annal,

svå mjok scm aSr orum ver pjakatiir. Rda feir mi fyri fjdrtiinn

framm, ok smia lit; saa maa det være,
min Son ; thi det er raade-

ligst for os, da vi alleredefor have udstaaet stor (været i Farefor)

Mangel, F.
2
) mi af, F. 3

) framan i, J. *) fra[ mjok mai'Si-

liga rdftrinn, hlev Roningen dom meget besværlig, K
;
jra næst-

forr. [i6vu gangleiSi; fa r^mftist isran ok brciddust sundin; fdru

ularliga fyri fjdrtSu iram; drdu skipit stundum milli vakanna*

Nii koma peir a eran mikinn fjdrtS; stefna fyrir utan minnit til

lagis (lægis). Ok um daginn gjdrSist mæfli mikil rncfi peiin, por-
gils var pa mildn hraustari um allt; de styrede en lige Kaas

,
saa

at de, temmelig langt fra Landet, horn forhi Fjordene • underti-

den trak de Fartdiet frem (paalsen) mellem Vaagerne, De kom
derefter i en stor Fjord (Bugt), og styrede (omtrent) uden for
dens Munding, til en Jlnkerplads (Leireplads). Vdpaa Dagen
hlcve de meget udmattede

;
Tliorgils var da meget raskere (end

de andre) i allo Henseender) till. F. s
) porfinnr, porgils ok

porleifr. Koir ok StarkatSr, till. F 6
) drskotuna (austskotuna), F,

7

) l«y^a
»
en eigi man ek drekka, segir hann. peir gjbr$u drykk-

inn. porgils kvaflst mi vilja taka vi$ avrskotunni (ausiskotunni)

;

. . . tillade, men jeg ril ikke drikke,
siger han . De lavode Drikken .
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roede (langs Landet) forbi mange Vige; da de vare

komne foran Aabningen af en Fjord98
,
vare de lieel

modige, og begyndte at blive meget torstige. - Med

Drengen iberegnet vare de 5 tilsammen. De vare

da næsten vansmægtede af Torst, men ingensteds i

Nærbeden var Vand at bekomme. Da sagde Stark-

ad: Det er mig bekjendt, at Folk i yderste Nod

bave, for at redde Livet, grebet til det Middel at

sammenblande deres eget Vand med Sovandet. De

toge da Osekarret, lode deres Vand deri, og blan-

dede det med Sovand, og bade Tliorgils om Til-

ladelse til at drikke det. Han sagde, at det kunde

vel undskyldes, men erklærede, at han hverken vil-

de forbyde eller tillade det
99. Da de vilde til at drikke,

bad Tliorgils dem række sig Karret, og sagde, at han

vilde tale over Slcaalen. lian tog mod det, og talte

T/iorgils sagde derefter at han vilde tage mod Osekarret, F ; fra

fjerde [ pa mælti StarkaSr: svå pyrstir milt fast, at ek mun senn

deyja af, en peir bbfftu ekki vatn. Koir mælti: pat hefi ek lieyrtj

at menn hafi gjort i' sjdhrakningi, nær peir voru at bana komnii

af porsta, at blanda saman sinu eigin vatni vicS sjo, ok drekka si'San i

nauftsyn. peir spurftu porgils at, hvort peir mættu eigi petia gjbra.

Ilann kvat5 sto'ra vårkunn vera, ok sagftist hvårki leyfa ne banna.

peir tdku pa eitt ker o. s . v,; Da sagde Starkad: Jeg torster nu

saa stærkt, at jeg snart vil doe deraf,
men de havde intet J and,

Kol sagde: Jeg har hort, at Folk, som omtumledes paa Havet,

have haaret sig saaledes ad, naar de vare nærved at doe af Torst,

at de sammenblandede deres eget Vand med Sovand, og drak det

derpaa af Nødvendighed* De spurgte Thorgiis ,
om de ikke

maatte gjore dette • Han svarede : at man neppe kunde fortænke

dem deri
,
men sagde dog at han hverken tillod eller forbod det.

De toge da et Kar o. s. v.
}
K. 8

) fyri munni sh.r, yfir drykk

peirra, K.
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Hami tdk vi3 ok mælti sva: pu, bit [argasta dyr
1

!

er ferS vora dvelr, skalt eigi pvi raSa, at [ek né

a8rir drekki sinn
2
parfagång; i pvi flo fugl, [Jbvilik-

astr sem alkuungi, broti fra
3
skipinu, ok skrækti

vici. [porgils Iiellti si8an utbyrSis or ausker i nu.

Si&an roa peir, ok [sja vatn renna
4

, ok taka
5

af,

ser til gagns, ok var pat si8 dags. * [pessi fugl

tlaug i norSrætt fra skipinu
7

. porgils mælti: seint

befir fugl pessi viS oss skilit, ok taki nu allir gramir

viS honum, en viS pat megum ver una, at liann

kom eigi pvi a lei8 sem hann vildi
8

. [At prim nott-

um liSnum sja peir

9

tjald af lérepti
;
peir kendu,

at pal var tjald poreyjar; fundu par [brytja por-

gils
,
'ok spyrja bann, me<5 bverju faraldi bann

liafSi par komit. Hann sagfti pa kostaboS peirra

Snækolls vift sik, ef bann vildi eigi fara, at peir

mundi drepa bann; [Snækollr sfSkk
11

mjofu jarni

1
)
ar8a °k hit illa kvikindi, F. 2

) vér drekkum vom, IC

.

5
) likastr alku ut undan, mest tig en Alke ud og nedenfra

,
IC.

4
) s

J
a P cir vatnsrcnnu, de et lille Vandfald, IC. *) drekka,

drikke, IC; fra [ taka ser vatn, £ ; fra andet

:

llliliga. porgils
segir: pelta er(u) cnn li til latin hja pvi sem vert var, en (er)

per firftuft mik glæpnum. En hugstætt ma oss verfta pessi

skomm ok Imeysa, *ok lieftan af mun balna um vort raft. Ro'um
nu at isinum, ok verum katir ok glaftir, ok lagfti oss nit nærri, ok
vildi guft at ver forftuftustum pessa skomm* Taka peir mi vatn
a isnum

$ fait; Thorgiis siger: Dette er endnu kun en ringe
Lon derfor

,
at I holdt mig fra Forbrydelsen ; men vistnok maae

vi længe kunne huske denne Skam og Vanære ; dog vil vor For-
fatning hlipe bedre herefter. Lad os nu roe til Isen

,
samt være

muntre og glade ; vi vare nu haardt betrængte, men Gud vilde at

vi skyede en saadan Skarn « De toge da Vand paa Isen, F. 6
) pa
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saåledes: Du argéstéDyr, som forsinker vorReisé,

skal ikke raacle derfor, at jeg eller andre skulle drikke

vor egen Udtømmelse! 1 det samme floi en Fugl,

der mest lignede en Alkeunge, bort fra Baaden, og

gav et Skrig fra sig. Derefter slog Thorgils Osekar-

rets Indhold ud i Soen100
. De roede nu fort, fikOie

paa rindende Vand, og toge deraf sig til Nytte; dette

skete tidlig paa Dagen. Hin Fugl floi mod Nord

fra FartSiet101
. Da sagde Tliorgils: Seent har denne

Fugl forladtos, og gid nu alle onde Aander annamme

den! dogmaaevi være tilfreds dermed, at den ikke

fik det frem som den vilde. Efter tre Dages For-

lob saae de et Telt af Lærred, som de gjenkjcndte

at være ThoreysTelt; de traf der Thorgilses Avls-

forvalter, og spurgte ham, ved hvilke Hændelser han

var kommen dertil. Han forklarede, hvad Vilkaar

Sneekoll, havde forelagt ham, de nemlig, athvishan

ikke vilde folges med dem, skulde de dræbe ham;

ségir porgils at sja mund i, af livors vc'jldum var, ok er peir vom
a sjdnum, pa Ild fuglinn; da siger Thorgils at man nok vilde see,

hvem der var Skyld i (Ulykken) , og da de vare paa Soen
, floi

Fuglen, F. 7
)
ok var stdrum illiligr, og saae meget arrig ud,

till. F. «) ok veldr gufS sjalfr pvi, sa er ver trduni a, og det vol-

der Gud selv
,
paa hvem vi troe, till , F.

9
) koma mi S i ftan vift ey

eina, ok voru par III nætr, aftr en pcir sja; de anloh siden en

Oe
, og vare der tre Fætter, forend de saae, F, 1 °) pdrarin

brita, F, TI, K. 11
) ok peir hctftu verit skamt fra Seleyjum um

vetrinn, peir spurftu liann margs; hann kvaftst nauftigr all
t
gjdr

hala_, peir hrifa fe allt, enSnækollr lagfti; og at de havde opholdt

&ig i Nærheden af Sæloerne den (næste?) Vinter over i han for-

talte at han var bleven tvungen til at gjdre alt ;
de (Trællene)

/o8e alt Godset
,
men o ,

s, v t) F,
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a pdrcyju. porgils svarar: eigi veit ek livers pu
crt af verSr, cn usannlig pykir mer pin sogn, ok

skalltu ckki lifa lengi. par var hann drepinn, ok

grofa hann par
1

;
fara siSan i hrott. Nu tekr at

liausla; ok koma pa 1 fjor8 einn, lata at landi, ok

sja at par var naust; bryna par upp skipinu, ok

ganga fra sjo, ok koma at bæ; par var ma8r uti, ok

heilsar a pa, ok spyrr [at nafni, ok peir hann.

pessi
2

kva8st Hrolfr heita, ok bauS peim par at

vera. pat piggja peir, ok er porfinnr fenginn kon-

um til geymslu, ok er lionurn mjolk gefin; sag8i

hann mjolk fo8ur sins ekki sva lifa
3

. Eru peir par

um vetrinn. Um varit by8r Hrolfr porgilsi par at

vera meS sinum monnura, en pa bau8 hann honum
skip sitt, ef hann vildi brott fara. porgils [pakkar

honum 4

,
en kvaSst skipi t hafa vilja: væri ok skylt

at launa per g68u\ Hrolfr kva8st ælla, at hann

mundi gott
6

af honum hijota, pviat pu munt i

mikla virSing koma, ok cf sva væri, pa mættir pu
mik i friS [kaupa vi3 bygSarmenn 7

,
pvi ek eridfri8i

*) en tokii rnCS sér fat sem far var-, men toge det (Gods) med

sig,
som var der, till. F.

2
) hverir feir væri ok hvaftan f. v. at

komnir; feir segja sem farit ^ar, hann; hvo de vare og hvorfra

de vare komne ; de fortalte hvad der var skeet o. s. v., F, 3
)

Hrolfr kvaSst hafa stokkit, fyri viga sakir, or byg$; var hann
hinn greiftasti vip porgils

\
kvatS skip farit far til fiska um sum-

arit, ok komit ekki vift land; en sagfti leitS ckki sva langa, sem
torsdtta; Rolf sagde at han, for Manddrabs Skyld

,
havde maat-

tet flygte (derhen) fra Bygderne ; han var den beredvilligste mod
Thorgiis ; endvidere fortalte han at et Skib havde været der

(udenfor) den samme Sommer, men havde ikke anlobet Landet,
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ellers sagde han at Sneekoll havde gjennemboret

Thorey med et smalt Jern. Thorgils svarede: Vel

vced jeg ikke, hvad du ved din Opforsel har fortjent,

men usandsynligt forekommer det mig, hvad du for-

lælier, og skal du ikke leve længe. De dræbte og

jordede ham da paa Stedet, hvorefter de droge bort102 .

Det lakkede nu alt mod Efteruaret; de kom i en

Fjord, hvor de saae et Skibsstade 103
,
roe til Landet

og trække Baaden op. De gik fra Stranden, og kom

til en Gaard104
,
hvor en Mand stod uden for Doren,

som hilsede paa dem. Han spurgte dem om deres

Navne, og de ligeledes om hans. Manden sagde at

han hed llolf, og tilbod dem at blive der; de toge

mod Tilbudet. Thorfinn blev overladt til Fruentim-

mernes Varetægt. Da de gave ham Melk, sagde han,

al hans Faders Melk ikke havde den Farve105
. De

opholdt sig der Vinteren over 100
. Da Vaaren kom,

tilbod RolfThorgils og hansMænd at blive der frem-

deles, eller og at benytte hans Fartoi, hvis han vilde

drage bort. Thorgils takkedeham, ogsagde, alhan
I

onskede nok at faae hans Skib; det vilde og, lagde

han til, være vor Skyldighed, at yde digen godlie-

lonning. Rolf svarede, at han haabede at Thorgils

vilde blive ham til stor Nytte, og selv komme tilstor

Ære, og om saa skeer, sagde han, kunde du skaffe

Og at Veien (til Bygden) ikke var saa lang, som den var vanske

-

lig • till. F. *) segir lionum vel fara, sagdo at han viste megen

(Jodhed, F. 5
) goftan greifta, god Beværtning, J\ °) giftu, Lyk-

/cc
3 F. 7

) J)iggja aptr i bygejinni, skaffe mig Fred igjen i Byg-

F.
'

, .
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vift på
1

. porgils jåttar pvi, ok mæla par hvarir

vel fyrir oftrum. peir fara suftr fyrir land, ok [koma

i fjorft
2

,
ok logftu i lægi. Sf8an tjolduftu peir, ok i

pvi bili så peir skip, [ok var pat kaupskip. Siglclu

peir a fjorftinn
3

,
ok hofftu eitt veftr hvarirtveggju,

ok komu at einni
4

lendmgu. porgils mælli: petta

eru goft tiftindi; fari pit, porleifr ok Koir, ok [vi tit

,

liverir pessir eru
5
. SiSan foru peir ok komu at

skipinu, ok ganga ut a pat. Aptr vift lyptmgina sat

maftr i rauftum kyrtli, ok sprettr upp pegar, ok

fagnar porleifi. Var par kominn porsteinn liviti,

fostri lians ok stjupfaftir. Hann spyrr at porgilsi;

peir sogftu at hann var par. porsteinn for til fund-

ar viS porgils; varft par fagnafundr; kvaftst por-

steinn koma af Islandi, ok kvaS råft hans standa

lieilt; kvaftst ekki par til hans frétt hafa a fjorum

vetrum; sagftipornyju dottur hans vera gipta Bjarna

i Grof, porsteinssyni raufta
6

: ok er porleifr kom
ekki aptr til Noregs, bjo ek skip mitt, ok for ek til

Islands, ok var ek par tvo vetr, ok frétti ek ekki

par til pin; [for ek pa hingat, at leita pin
7
. Gofts

*) bygftarmenn, F. 2
) gefr feim vel fararlefåi, ok haustar

mjok f’yri |)cira; koma vift vetr ri Eiriksfjdrft, heldu inn i fjdrft-

inn
;
deres Reise gik godt,

skjont den varede til det sildige Efter-

aar ; de styrede ind paa Fjorden
,
F. 3

) er utan sigldi a fjorftinn,

ok IogtSu i lagi (lægi), som seilede fra Havet ind paa Fjorden
,
og

sogte Havn, F, Z|

) hofnok,, till. F. 5
) hittit mennina

;
munu

peir kunna al segja nokkur tiftindi; taler med Folkene, som vist

ville kunne fortælle adskillige Nyheder
} F.

c
) saal. ji, K (raufts,

C); A og samtlige ovrige Afskrifter tillægge urigtig: landnama-

manns, om Aarsagen dertil see Anm . 109«
7
) kunni ek J)vf eigi
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mig Fred med Bygdens Mænd, som have gjort mig

fredlos. Tliorgils lovede det, og de onskede hinan-

den alt Godt til Afsked; de droge da mod Sonden,

og forhi Landspidsen107
. De kom (derefter) til en

Fjord, og styrede hen til en Ankerplads. Derefter

opsloge de deres Dæktelte103
. I det samme saae de

et Handelsskib komme seilende ind ad Fjorden; de

havde begge den samme Vind, og kom til den samme

Landingsplads. Tliorgils sagde : Dette er en god Ti-

dende
;

I, Thorleif ogKol, skulle drage ud til dem og

faae at vide, hvo disse ere. De begave sig tilskibet,

og gik ombord paa det. Agter ved Loftingen sad

en Mand i en rod Kjortel, som strax sprang op, og tog

meget venskabelig mod Thorleif. Det var Tliorstein

Il vide, hans Fosterfader og Stedfader. Han spurgte

om Tliorgils; de svarede at han var der. Thorstein

drog hen at tale med ham, og der blev da et glæde-

ligt Mode. Thorstein fortalte, at han kom fralsland

bg at alt, som Tliorgils vedkom, stodder vel til, men

at man der i fire Aar ikke havde spurgt det mindste

fra ham; dog var hans Datter Thorny bleven gift

med Bjarne i Grof, en Son af Landnamsmanden

Thorstein den Rode 100
: og da Thorleif, sagde han,

ikke kom tilbage til Norge, udrustede jeg mit Skib

og drog til Island, hvor jeg opholdt mig to Vintre

over uden at hore noget fra dig, og saa rciste jeg

kid, for at opsoge dig. Godt ventede jeg stedse af

vef ok sigldi ek svå ln'ngat
;
jeg var ikke vel fornoiet dermed ,

og

sciledc derpaa hertil, K.
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pdtti mer at J>ér von, s'egir porgils
1
. Menn komu

bratt til peirra. Bondi så, er par bjo næst, liet

porir; liann bauS porsteini til sin, olc pangat for

lianir. Eirikr raufii bauft porgilsi til sin, ok pat

pekktist hann. [pangat fora XII 3 menn me§ bon-

ura
4
. [porgilsi er skipat gagnyarl Eiriki, [ok par

utar fra sat porleifr, på Koir, på Starka8r\ por-

finni var fengin fostra, ok vill hann ekki mjdlk

clfekka fyrr en myrkt var; pa var hann afbrjosti

vaninn. Eigi var Eiriki margt til porgils, ok var

vistin me8 minna pokka veitt, en porgils hugSi.

pat frétti porgils, atprælarnir voru par i landi
6

,
ok

let ekki sem hann vissi.

25. pat bar til am vctrinn, at bjarndyr lagSist å

fe manna, ok gjorSi milcinn skafta; [pat var einn

tima at menn komu til kaupa viS porgils, ok vom 1

*) fra [ på tysti mik at lcita yftar hingat. Nu er ek feginn vor$-

inn yfirum fundi, ok allt milt skal y$r jafnheimilt vera sem mer.

porgils kva$ ekki mætti stdrs(?) betr i hald koma, sem at hon-

um væri. peir halda nii urn morguninn pangat, olc tjalda bu$ir

a landi; og da jeg intet Korte om eder
, fik jeg Lyst til at reise

hid
, for at opsoge eder . Nu er jeg bleven glædet ved vor Sam-

menkomstj og alt hvad jeg har maa I bruge lige saa fuldt som

jeg selv . Thorgils svarede , at neppe nogen IIjelp kunde ydes

bedre a] en anden
,
end af ham , Næste Morgen toge de derhen

,

og opsloge deres Telt-Boder paa Landet, F 2
) fra[ bo'ndi visar

honum til hafnar; ry$ja skip ok bera at faung sin, Bonden lodsede

ham ind paa Havnen ; de udlodse og bringe deres Gods derfra,

F. 3
) XV. 4

) fra [ ok ollum peim er hann vildi at pangat

færi; fdru peir pangat XII menn i Braltahli'6; og alle dem, som
han vilde skulde tage derhen', de toge, tilsammen 12 Mand,
til Bratlelid, F%

5
) fra[& annan bekk, pa porslein hit liæsta
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dig’, svarede Thorgils. Snartkom adskillige af Ind-

byggerne ud til dem, Nærved Stedet boede en Bon-

de, ved Navn Thorer, lian tilbod Thorgils Ophold i

sit IIuus, og han begav sig derhen. Senere indbod

Erik Rode Thorgils til sig
110

,
og han modtog da denne

Indbydelse. 12 Mand toge dertil, tilligemed ham.

Lige overfor Erik blev Thorgils der anvist Sæde (i

Salen)
;
næst ham sad Tliorleif, saa Kol, og dernæst

Starkad. Thorfinn skaffede man en Amme, han vilde

ikke nyde nogen Melk, forend det blev morkt. Da
var han blcven vant fra Brystet. Erik begegnede

Thorgils noget koldsindig, og Beværtningen var min-

dre omhyggelig, end han havde ventet111
. Thorgils

fik det opspurgt, at Trællene vare der i Landet, men
han lod som om han ikke vidste det.

25. Om Vinteren hændte det sig, at en Bjorn hyp-

pig angreb Indbyggernes Kvæg, og gjorde saaledes

stor Skade. En Dag kom Folk til Thorgils, for at

honum utarfr-a, pa porleifi/ Kol ok Starkafti
;
paa anden Bænk

,

dernæst og uden for ham Thorstein
}
derpaa Tliorleif, Kol ogStar-

kad, F; fra andet [ udel, K, 6
)
me$ mikla kosti, ok sogt5u Talt

satt Ira fertSum si'num; med mange Koster (meget Gods), og for-

talte kun lidet sandt om deres Færd, till, F. 7
) morguin manni

;

eru pa stefnur at gjtirvar, ef pat mætli af raftast, ok par kom, at

fe var lagt til hofufis d/rinu, ok gjdrfSu menn or hvarritveggja

kygftinni. Fatt let Eiri'kr ser til finnast. Ok um vetrinn er a

l tør, koma menn til fundar vtø porgils ok porstein, ok eru $ for

mangen en Mand ;
man foranstaltede da almindelige Sammen

-

kornster
,
angaaende dets Udryddelse,

og det kom saavidt
,
at en

Pengesum blev udlovet for dets Hoved, afMænd fra begge Byg

-

der, Erik var ikke meget herfor , Da det lakkede ud paa Vinte-

ren, kom Folk for at tale med Thorgils og Thorstein, og ere, F,
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menn margir i utiburi pvi, er varningrinn var i;

par var porfinnr. Hann mælti vi8 ioSur sinn: [lier

er uti, faSir, rakki fagr ok mikill
1

.
porgils svar-

ar: hir<5 eigi um pat, ok hlaup eigi ut. Sveinninn

liljop ut [scm aSr, ok var par bjarndyrit ‘fyrir. pat

svipti honum undir sik"
;
sveinninn kva§ vi8 hatt.

porgils liljop ut meS sVcrSit jar&liussnaut. Dyrit

hafSi leikit vi§ sveininn. porgils boggr a milli

hlustanna a dyrinu
3

,
ok klyfr hausinn, ok fellr pat

ni§r dautt, en hann tekr sveininn, ok var hann litt

sakaftr. VerSr porgils nu agætr af pessu verki, ok

potti stor lieill til lians horfit hafa
4

. Ekki fanst

Eiriki til pessa verks, en let po til gjora dyril; sogSu

[pat sumir menn, at Eirikr lief&i haft a pvi fornan

åtrunaS\ pat er sagt um vetrinn, at menn satu i

baShusi
6

i BrattahKS, ok po eigi allir senn, pvi i

sumir [sto$u framiliusinu
7

. par var Koir okStark-

a3r
8

. pat var tal pcirra, at peir foru i mannjofnuS,

ok toluSu um porgils ok Eirik, sagSi Koir porgils

morg afreksverk gjort hafa. pa svarar sa maftr, er

*) her er kominn uti rakki, fa$ir mirip, ok sa ck aldregi slikan

fyrr, svå er liann mikill; Iler er lommen en Ilund, min Fader, og

jeg har aldrig seet en saadan for, saa stor er den
, F, 2

) bjarn-

dyrit var par komit, ok haf5i gengit af jbklum, ok kipti undir sik

sveininum; Bjornen var kommen der
,
og var gaaet ned fra Is-

bjergene, og kastede Drengen under sig, F» 3
) af miklu alli ok

reifti, med megen Kraft og Vrede, till. F, 4
) logtSu margir gdfSa

pykkju til hans, ok færftu margir honum bjarngjdldin
;
mange

viste sig velvillige mod ham, og mange bragte ham (hvad de

skulde svare af) BJornepengene, till

\

P. 5
) sumir Eiriki at por-

gils heftSi haft til pessa verks illan atrunafi; nogle sagde til Erik,
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handle med ham, og mange Mennesker vare samlede

i et særskilt Oplagshuus, hvori Varerne forvaredes.

Der var ogsaa Thorfinn tilstede. Han sagde til Thor-

giis: Fader! der er en stor og smuk Hund der ude.

Thorgils svarede: Bryd dig ikke derom, og gaa kun

ikke ud. Desuagtet lob Drengen udenfor, hvor Bjør-

nen strax var ved Haanden og kastede ham under sig;

Barnet skreg da hoit. Thorgils sprang ud med Svær-

det fra Jordhuset
;
Dyret legede da med Drengen.

Thorgils huggede nu til Bjornen mellem Orerne, og

klovede densHoved, saa den faldt dod ned, men greb

strax Barnet, som kun havde faaet ubetydelig Skade112
.

Af denne Daad blev Thorgils meget navnkundig, og

man antog, at en stor Lykke var vederfaret ham.

Erik var ikke meget vel tilfreds med denne Gjerning,

men lod .dog Dyret tillave; nogle sagde endog at

han, efter Fortidens Skik, havde viist Dyret etslags

Dyricelse 113
. Det fortælles, at endeel Mandfolk, i

den Vinter, sade i Badehuset paa Brattelid
;
dog ikke

alle paa een Gang, tlii nogle stode foran i Huset 114
.

Blandt dem var Kol og Starkad. Samtalens Gjen-

stand var forskjellige Folks Sammenligning med hin-

anden
;
især talte de saaledes om Thorgils og Erik 115

.

Kol sagde, at Thorgils havde udfort mange Heltebe-

drifter. Da svarede en Mand afEriks Huusfolk som
/

at Thorgils havde udrettet denne Gjerning ved onde Væseners

Dyrkelse, F.
6
) saalB, Id, IC

,
Ni naSahtisi, A, C,D, M; heim-

ilishusi, i et Vaaningshuus, F. 7
J
voru i framhiisinu, nogle vare

i Forstuen (den yderste Afdeling af Bygningen), B, C

,

Z>, F, //,

IC, N. B
)

sveitdngar hans, hans Staldbrodre, F.

Øronlands historiske Mindesmærker. 2 Bind. {9")
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Halir
1

hét; hann var heimamaftr Einks. pat cr

ojafnt, segir hann, pvi Eirikr er hofftingi mikill ok

frægr, en porgils pessi liefir verit i vesold ok

ånauft, ok ovist er mer, hvert hann er heldr karl-

maSr eSr lcona. Koir svarar: mæl pu manna

armastr, ok leggr 1 gegnum hann meS spjoti, fékk

hann pegar båna. Eirikr baS menn sina upp

standa ok laka Kol. Kaupmenn allir hlaupa til

ok veita Kol. porgils mælti pa: pat er næst, Ei-

n'kr
,

at pu hefnir sjalfr lieimamanns pins. Nu

eiga lilut i beggja vinir; pikir eigi au'Ssottligt at fara

at peim; nu sæltast peir meS pvi, at peir porgils

ok Einkr skulu gjora um. peir verSa vel a sattir

um gerSina, en po fækkaSist siSan meS peim, ok

ætlar porgils par ekki långvistum at véra. Um
vetrinn bar pat til at mein mikit var at utilegu-

monnum. porsteinn liét sa er fyrir peim var. peir

voru XXX, ok sekir allir; urSu menn af peim fyrir

ranum miklum, ok sogfiu til Eiriki. peir lagu

[å eyjum nokkrum 2

i EiriksfirSi. Eirikr berr upp

mal petta fyrir porgilsi, ok kvaftst vilja hans liSsinni

til hafa. porgils kvaftst eigi til pess larit hafa til

Grænlands, at leggja sik i liættu viS illmenni;

kvaést illt hlotit hafa af Eiriki, ok kvaSst po eigi

nenna at synja ferSariunar fyrir nauSsyn lands-

J

) Halli, M, 2
) å tveirar skutum, paa tvende Skuder, B, C

,

J), Fy
iV; a tveirar skipum, paa to Skibe, K. Skulde ikke disse to

j4fvigelser være foraarsagede ved en Feillæsning af skerjurn,

Sk;ær, Klippeber?
s
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lied Hall : Partiet er ulige, siger lian, thi Erik er en

stor og beromtHovding, men denne Thorgils har le-

vet i Usselhed og Trældom, og jeg er ikke vis paa,

entenhan er Mand eller Kvinde116
. Kol svarede : Det

skal du have sagt som den elendigste Usling! — og

stak ham igjennem med et Spyd, saa at han strax dode.

Erik bad sineMænd reise sig og gribe Kol. Alle de

Handlende lobc til for at forsvare Kol. Da sagde

Thorgils: Dig, Erik, tilkommer det nærmest selv at

hævne din Mands Drab. Nu lægge begges Venner sig

derimellem
;
man indsaae og, at det ikke vilde være

let at overmande de Fremmede. Parterne bleve da

forligte paa den Maade, at Thorgils og Erik skulde

afgjore Sagen; vel bleve de godt enige om lvjendel-

sen, dog kjolnedes deres Venskab end mere derefter,

saa at Thorgils var betænkt paa, ikke at forblive der

i Længden. Det hændte sig endvidere den Vinter, at

nogle Rovere lilfoiede Folk megen Skade; deres

Formand hed Thorstein
;
de vare 30 i Tallet og alle

domte fredlose. Indbyggerne lede stort Tab ved de-

res idelige Ran, og androge det for Erik. Roverne

havde deres Tilhold paa nogle Oer117
i Eriksfjorden.

Erik beklagede sig herover for Thorgils, og udbad

sig hans Bistand. Thorgils svarede, at lian ikke var

draget til Gronland for at vove sit Liv mod Skurke,
O

men at han havde lidt meget ondt for Eriks Skyld;

dog sagde han, at han ikke nænte at undslaae sig for

Toget, daLandsfolketstædtesiNod, og erklærede sig

at være beredt dertil, naarErik selv vilde drage af-

(9 *)



132 UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA.

manna, ok kvajSst buinn, få er Eirikr vildi fara,

en kvaSst vil ja gjora til lykta aSr sin erindi: ok

vertu fa buinn, er ek gjori fer or8. Eptir fat

fdru feir til skips, ok ætluSu at fara um 1

[ena

vestri bygS 2

, fvi menn hofåu eigi goklit porgilsi

bjarngjoldin
3

.
porgils færir fram syknu Hrolfs,

sva at liann skyldi vera frifiheilagr. En er porgils

korn i vestri bygS
,

tok vi'5 lionum så maSr, er

Bjalfi
4

bét. Hann kvaSst mikla fokk kunna lians

farkvom u : skal ek taka saman fé fitt, fviat fu
ert frægr ma&r ok muntu mer at liSi verSa, fvi

ek er i nau8um staddr; lier liggja fyrir eyjar

fær er ransmennirnir eru i, ok ætlar hofSingi

feirra hingat, ok taka a brott dottur mina; vil ek

at fu ser hér til trausts ok varnar, porgils kvaSst

fat gjora mundu. Bondi ferr nu, ok tekr saman

féit, ok koma eigi vikingarnir. Bondi kemr lieim;

porgils mælti få: fu liefir kostat oss, bondi!

en ver hofum gjort fer ekki til gagns sva buit;

nu mun ek fara til mols viS vikinganå, fviat

usynt er um finn friS, fegar ver erum brottu.

Bondi fakkar lionum, en kvaS fo mikit i hættu,

far er porgils var ok lians menn.

26. Nu byr porgils skip sitt, ok ferr meS

XXX manna; hann sendi or§ Eiriki, at hann

kæmi meS jafnmarga menn, ok er Eiriki komu

1

)
naetS, langs

, C, F; i, till. K ; udeU H, J
) Vestrbygft, K.

3
)

bjarndyrsgjold, B, F, K; gjald, C, D ; bjarnargjoldin, /. 4
)

pjalfi, C, D.
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sted, men at han dog forst vilde fuldfore sine egne

Forretninger: liold dig da kun færdig, lagde han til,

naarjeg skikker dig Bud. Derefter gik 1 horgils med

sine Folk tilSkibs, og agtede at besoge hele Vester-

bygdcn, hvisBeboere endnu ikke havde betalt Bjor-

netolden til ham118
. Thorgils androg nu paa, og fik

det bragt derhen, at Rolf erklæredes fredhellig. Da

Thorgils kom til Vesterbygden, blev han modtaget

af en Mand ved Navn Bjalfe; denne forsikkrede at

han var meget taknemmelig mod Thorgils for hans

Ankomst dertil. Jeg skal, sagde han, inddrive hvad

du har tilgode, thi du *er en ypperlig Mand, som vist

vil hjælpe mig udaf den Nod, hvori jeg nu er siædt.

Her udenfor ligge de Oer, hvor Ransmændene ophol-

de sig
110

,
og deres An forer agter sig hid, for at bortfore

minDatter; jeg onsker derfor at du vil opholde dig her

til Beskjermelse og Forsvar. Thorgils erklærede sig

villig dertil. Bonden drognu hen og indsamlede Pen-

gene, men Vikingerne bleve borte. Da Bonden kom

hjem, sagde Thorgils: Du, Bonde, har givet osKosten,

uden at vi hidindtil have gjort dig noget Gavn ;
nu vil

jeg drage mod Soroverne, thi du er ikke sikker paa

Freden, saa snart vi ere borte. Bonden takkedeham,

men sagde, at meget stod paa Spil, naar Thorgils og

hans Mænd udsatte sig for en saadan Fare.

2(i. Nu gjor Thorgils sit Skib færdigt og drager

afsted med 30 Mand. Han sender Erik det Budskab,

at han skulde komme med ligesaa mange Mænd.

Erik gav Budet det Svar, at han selv vilde komme*
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w

orSin, kvaSst hann mund i koma, ok verSa ekki

seinni til eyjanna en peir. peir porgils koma nu

vift eyna, ok var Éirikr eigi
[
ar kominn. porgils

gjorir på ra§ vi8 menn sina. Leidt er mer, segir

liann, fra at hverfa, [en sja. pikjumst ek Eirik i

gegnum; liann ætlar at visa oss a illmerini pessi,

ok hyggr at ver munim eigi nenna fra at liverfa
1

,

po liann komi eigi. Ekki hoféu vikingar til lands

komit, sfåan porgils kom i veslri hygS. Så maSr

var å Grænlandi er An [1linil heimski liét
2

;
liann

hljop um [allt land
3

, kunnr Sllum monnura
4
.

porgils la i einum leynivogi ok hafnleysm Eitt-

hvert sinn stigr porgils a hat, ok rær fra skipinu.

Hann ser matsveina a landi, ok hofSu graut i kotl-

um. porgils hafSi vond klæSi, er liann kom til

peirra. peir spurSu, liverf liann var. porgils

svarar: ek heitir An. peir hlogu at honum, enda
let liann heimskliga. Hann spyrr, livar hofSingi

peirra er. peir sogSu liann vera a eyjunni skamt
i hrott, ok pangat von til peirra um kveldit. peir

færSu liann i reiklius
5

. Ferr porgils nu til hats

sins, ok hvelfir hénum midir ser. peir hlogu 6

*) snua, J, 1)1
; fra [ udelader 1?, II; i deltes Sled har K:

en se ek at Ein'kr ætlar oss illmenni Jessi; men jeg seer at Erik
har bestemt

f at vi skulle slaaes med disse onde Folk
,
IC -)

var kallaSr
, C, X)

;

ncf’ndr, F; fra [ het, h. h. var «kalla$r, E,
II. 3

) bygftir, K. 4
) fra [udel. K. 5

) reikuS, E; G har havt
rcckufl, som er overstrøget

, og [reikuft] sat oven over med en an-
den Ilaand

, men en tredie har skrevet rcikhus, i Margen . °) nu
fast, till. K.
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• •

og ikke være senere, end Thorgils, ved Oerne. Nu

lager Thorgils og hans Følgeskab til Oen, men Erik

var ikke kommen der. Thorgils holdt da Raad med

sine Folk. Det er mig, sagde han, megetimod at drage

herfra, men nu troer jeg ret at kunne gjennemskue

Eriks Indre. Han agter at hidse os paa disse ondeMen-

nesker, og forestiller sigat vi ikke kunne fore det over

vort Sind at reise tilbage med uforrettet Sag, om lian

end ikke selv kommer. Siden Thorgils kom til V ester-

bygden, havde Roverne ikke gjort nogen Landgang

der. Der var i Gronland en Karl som blev kaldet

An den Taabelige120
;
han lob orn i hele Landet, og

var kjendt af alle. Thorgils laa i en skjult Bugt og

en ellers aldeles ubesogt liavn. Engang besteg Thor-

gils sin Baad, og roede bort fra sit Skib. Han saae paa

Landet nogle Kokkedrenge, som havde Kjedler med

Grod paa liden. Thorgils havde slette Klæder paa,

da hankom til dem. De spurgte, hvo hari var. Han

svarede: Jeg hedder An. De loe ad ham, men han

stilte sig ogsaa ret taabelig an. Han spurgte, hvor de-

res Hovding var. De sagde at han var paa Oen, kort.

derfra, og at de ventede ham dertil den Alten. De

forte ham ind i et Rogliuus121
. Thorgils gik derpaa til

sin Baad, og kantrede den under sig, men de loe ad

ham. Een af dem sagde da : Mig forekomme nu un-

derlige Ting. Hvad da? spurgte hans Staldbroder.

EnMand (svarede den anden) er kommen til Bygden;

han er særdeles tapper og beromt, og derfor vil vor

Anforer ikke gaae i Land paa Kysten, og vistnok har
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at honurn, [ok mæltu
1

: undarliga hregSr nu

viS, sagSi annarr. Hvat er Jdat? sagSi félagi

lians. MaSr er kominn i by.gSina, så er porgils

heitir ,
mikill ok jfrægr, ok pvi kemr hofSingi vor

eigi til lands, ok heillabrigSi er nu vorftit, Ek
heyrSa i morgin, er ek kom ut, petta mæla skipin:

pat skip, er Stakanhof'Si heitir, mælti petta: veiztu

pat, Vinagautr, at porgils skal eiga okkr. Veit

ek pat, sagSi annat skipit, ok pikki mer pat vel

;

ok ætla ek, segir liann, slikt fyrir tiSindum. Nu
ferr porgils aptr til skips sins. I pat mund [roa

vikingarnir at lægi\ [porgils leggr på at peim.

Voru vikingarnir komnir til skala; koma peir por-

gils på å" ovart, ok lætr harm pegar lcggja eld i

skålann. VarS litil yorn af vikingunum; gefa peir

sik upp ok heifta griéa. porgils kvaS pess einga

van, fyrir morg illvirki er peir ho.féu unnit. Var

li§, peirra allt drepit, utan peir bu$u formanni

peirra griS; hann kvaSst eigi pat piggja vilja

:

pviat ek verS y'Sr aldrci Irur; liann var på liogg-

inn. peir toku par fé mikit, ok liciféu pat meS ser,

ok svå skipin StakanliofSa ok Vuiagaut; foru nu

til lands; tak Bjålfi vel vi'5 peim. porgils gaf

morgum monnum fé, peim er mist hofftu fyrir

vikingunum, ok liefir po mikit sjålfr. VerSr hann

‘) fra C einn peirra mælti, IC. 2
) koma vikiugarnir til skal-

ans, K. 3
) ok korua til skalans; porgils leggr pd at peim, ok

kemrd|>a; og kom til deres IIuus ; Thorgils angriber dem da o. s .

Jlf Cy Dy F»
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Lykken nu forandret sig. Jeg liorte i Morges, da122

jeg kom ud, al Skibene forte folgende Samtale. Det

Skib, som kaldes Stakanliofde, sagde disse Ord: Veed

du det, Vennegoit! at Thorgils skal blive vor Eier?

Det veed jeg, sagde det andet Skib, og jeg synes

vel derom— og delte troer jeg vist vil betyde noget

Nyt. Tliorgils sogte tilbage til sit Skib. Omtrent i det

samme komme Vikingerne roende til Ankerpladsen,

o« Thorsils dros da ben for at angribe dem. Da Ro-
D D D O

verne vare komne op i deres Vaaning, overfaldt Thor-

gils dem uventet, og lod strax sætte Ild paa Huset.

Vikingerne gjorde kun liden Modstand
;
de opgave

den snart aldeles og bade om Naade. Thorgils sva-

rede, at derom var intet Haab, formedelst de mange

Ugjerninger som de havde begaaet. De bleve da

alle dræbte paa Auforerén nær; liam tilbod man Li-

vet, men han vilde ikke tage derimod: da jeg (sag-

de ban) aldrig kan blive eder tro. Han blev da og

nedhugget. Der toge de meget Gods, og forte det

bortmed sig, tilligemed Skibene Stakanliofde og Ven-

negoit; dernæst droge de til Fastlandet, og Bj al fe

tog der vel mod dem. Thorgils erstattede mangeFolk,

som vare bievne udplyndrede afRoverne, deres Tab

ved Foræringer, og beholdt dog meget Gods tilbage

for siff selv, ved hvilken Daad han vandt man-
D '

ges Venskab. Rolfvar imidlertid kommen nordenfra

og allerede tagen i Fred Med Erik var Thorgils in-

genlunde tilfreds. Nu opspurgte han Sneekolls Til-

holdssted, og sagde, at han nok vilde faae fat paa
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X.

nu vinsæll af pessum verkum. Hrolfr var pa

norman kominn ok i friS tekinn. porgilsi likar illa

vi<$ Eirik
1

,
porgils spyrr til Snækolls, ok kvaSst

vilja finna liann. porsteinn hviti kvaft betr fallit,

at hann selcli Snækoll vi8 verSi, en dræpi liann;

pat gjorSi porgils. prælarnir liof5u fengit goS

kvonfong. porgils tekr fé allt af præluhum
,
en

seldi på i prældom. Eptir petta for porgils brolt

meS goSri sæmd ok virSing; låta i liaf; berr på

aL Irlandi; koma veslan at landinu; tala nu um,

li vårt pcir skulu par vera um vetrinn, e8r brott

lialda. porsteinn kvaS oråfiligt brolt at lialda, er

sumar var mjok åliSit. Toku menn ser på vistir

nær skipi. porgils var å vist ineS peim manni

er Anakol liét; var lionum par bliSliga veitt.

Nu liSr å vetrinn. Anakol var vanr at drekka \

brottu um [lialf
2

jol
3

;
hann bauft porgilsi at fara

meS ser; hann på £)at. peir Koir ok StarkaSr voru

lieima meftan til umsjår vi§ porfinn. Giparr
4
liét

præil Anakols; liann ba5 Kol drekka karlmann-

liga; er pat auSsætt, sagSi liann, at per pikist

mikils verSir. Koir kvaSst ætla at rå8a drykkju

sinni, en liann eggjan sinni. Giparr åmælti honum

mjok, ok par kom, at hann laust Kol meS liorni,

ok faaft hann pat liafa fyrst, ok JnSa svå hins verra.

StarkaSr gekk å milli, ok vild i eigi liefna låta, fyrr

1

)
er t*ann haftii oigi komit, fordi han ikke var kommen (efter

Aftalen), till. K % *) 611, C, D, K } N.
J

) fra [ jdlin, 13
,
H.

4
) Gunnar (stedseJ, 13, C, D, //, K, N Gypar, J porfinnr

gjpr, M.
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liam. Thorstein Hvide sagde al det var mere pas-

sende at sælge Sneekoll for Betaling, og del gjorde

Thorgils. Trællene vare, ved Giftermaal, komne til

nogen Velstand; Thorgils tog nu alt deres Gods fra

dem, og solgte dem selv til Trældom paa ny. Derefter

reiste Thorgils hort med megen Berømmelse og Hæ-

der. De holdt ad Havet til, og \ inden forte dem til

den vestlige Kyst af Irland. De raadsloge nu med
hverandre, om de skulde blive der om Vinteren eller

fortsætte Reisen. Thorstein meente at det ikke var

raadeligt at seile bort, da Sommeren for det meste

var forbi. De skaffede sig Opholdssteder nær Skibet.

Thorgils opholdt sig hos en Mand som hed Anakol,

og blev der venligen beværtet, til noget hen paa Vin-

teren. Anakol pleiede at drage hen til Drikkegilder

i den forste Halvdeel af Julen, og tilbod Thorgils at

g’jore sig Selskab. Han tog derimod, men Kol og

Starkad bleve hjemme for at passe paa Thorfinn

Anakol havde en Træl123
,
ved Navn Gipar; denne op-

fordrede Kol til at drikke som en brav Karl
;

det er

godt at sce, lagde han til, at I sætter stor Pris paa

eder selv. Kol svarede, at han selv vilde raade for

sin Drikken, ligesom den anden for sin Noden. Gipar

gjorde ham da heftige Bebreidelser, og det kom saa

vidt at han slog Kol med et Drikkehorn, og bad ham
tage dette forst, men vente siden paa noget værre.

Starkad lagde sig derimellem, og vilde ikke lade

hævne det skete, forend Thorgils var kommen hjem.

Nu kom Thorgils tilligemed Huusbonden tilbage, og

nian fortalte dem denne Tildragelse. Thorgils sag-
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en porgils kæmi beim. Nu koma peir porgils ok

bondi beim, ok er peim sagSr pessi atburSr.

porgils kva§ pat vel vera, po eigi bef6i befnt

verit: liofum ver pegit. goSa vist i vetr hja bonda;

nu vil ek til bota mæla, ok sva gjorSi hann.

Bondi kvaSst ekki præla mundu mun gjora, pott

peir bnippist. porgils kva8 ekki vel svarat. Ok

er boftsmenn vom brottu farnir, peir er drukkit

hofSu par (inn) efra blut jolanna, toku peir porgils

Gipar ok drepa hann eptir jolin. SiSan foru peir

porsteinn til skips, ok bjuggust til varnar, peir

så bS mikit fara me8 skjoldum, ekki færra en C

manns. på mæl ti porgils: må vera, at oss sé

[skjult fullliSå
1

. på berr brått at, ok tok hofSmgi

peirra til orSa: pat var mer på i bug, er porgils

pessi gaf i milt vakl systur mina, at eigi mundi

ek efla flokk i moti bonum. par var kominn

Hugi jarl
2

,
ok bauft peim meS ser at vera, ok pat

pågu peir* Hugi let bæta skip peirra, ok voru

peir meS bonum pat eptir var vetrar. Systir

Huga liféi ok fagnafti peim vel; moSir bennar

var onduS. Jarl let heirnta saman fé porgils ok

til skips færa, ok setli måluin
3

peirra, svå at [peim

bugnaSi vel, ok gaf peim gjafir, å§r peir foru

brott
4

.

*) fulltmg snart veitt, at Iljelp j'cfys os snart, B, II. 2
) til

vift porgils mcc5 (dik petta, til Iljelp fur ThorgiIs med disse Folk,

till. K.
3

) sarndi mal, F, 4
) fra [ allir undu vel vi$, ok sæmfiu

porgils gjdfum, a$r peir skildu; alle bleve vel fornoiede dermed,

og hædrede Thorgils med Gaver, forend de skiltes ad, J.
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de, det var ve], at man ei havde taget Hævn: vi

have, sagde han, ellers i Vinter havt det meget godt

i Værtens Huus; nu vil jeg derfor begjere Boder i

Mindelighed, og det gjorde han. Anakol svarede,

at han ansaae den ene Træl for ligesaa god som den

anden, og at han derfor ikke brod sig om deres ind-

byrdes Klammerier. Thorgils sagde, at dette ikke

var noget godt Svar. Da de Gjæster, som bleve be-

værtede der i den sidste Halvdeel af Julen, vare

dragne bort, lod Thorgils sine Folk gribe Gipar, og

dræbe ham der, efter Juletidens Udlob. Derefter for-

foiede Thorstein og Thorgils sig med deres Folk til

Skibet, og lavede sig til Modværge. De saae nu en

heel Trop komme anstigende, ikke færre end et

Hundrede Mand, udrustede med Skjolde. Da sagde

Thorgils: Muelig faae vi her snart overflødig talrigt

Mandskab til Hjelp124
. Hin Flok nærmede sig snart,

og dens Anfører tog saaledes til Orde: Da denne

Thorgils overgav min Søster i min Vold, var det den

Gang mit faste Forsæt, at jeg aldrig skulde sætte mig
i Spidsen for et Parti, som var fjendtligt mod ham.

Det var Hugo Jarl, som der var kommen. Han
gjorde dem det Tilbud at tage hjem til ham, og det

modtoge de. Huge lod udbedre deres Skib, og de

forbleve hos ham det øvrige af Vinteren. Huaes
O

O O
Søster levede, og tog særdeles vel mod dem, men
hendes Moder var dod. Jarlen lod indsamle og flytte

l, l Skibet, hvad Thorgils havde tilgode. Han forligte

og Drabssagen til alle Vedkommendes Tilfredshed,

°S 8av dem Gaver, forend de droge bort.
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27. Si8an letu peir i haf, ok vclktust uli lengi,

ok komu vi8 Halogaland um liaustit, ok brolna&i

kjolrinn undan skipinu. Bjorn lict go8r bondi;

hann tok viS porgilsi, porfinni ok Kol, en por-

steinn, porleifr ok Starka'Sr vistuSust par i nand.

Snemrncndis bættu peir skip siti. Sa ma8r livarfl-

a8i‘ par um land er Randvi8r
3

liét; hann var

illmenni mikit; bann kom lil Bjarnar bonda, ok

kva8st vilja taka vi8 dottur lians er Yngliildr
3

hét, e8r berjast viS bann, ef hann vildi pat beldr.

[porsteinn vildi berjast viS penna mann 4
. Eigi

vildum ver, segir porgils, at pu befSir pik i

bættu fyrir illmenni petta, [ok vil ek lieldr berjast

vi8 bann 5

. porgils finnr Randvi8, ok ba8 hann

hita bonda vera i friSi, gandan mann. Hann

kva8st einskis mundu hans or8 um pat virSa.

porgils mælti: ek [vil leysa
5

bonda. porgils

gengr ti holm vi8 RandviS, ok hoggr pegar

skjold lians unytan; pvinæst hoggr hann kappann

sundr 1 miSju
,

en vicS lioggit skaut RandviSr

sverSinu utan a kné porgilsi
,

ok sær8i liann.

pat sar gréri sva, at fotr lians sa var [skemri

siSan’
,

ok [var8 hann aldrei ulialtr
8

. Bjorn

>) svarflaSi, J. ’) Randver, il/. 3
) Ragnhildr, B, D, F,H,

K, L, N) Randhildr, C,- udel. af Al. 4
) Bondi vill lieldr berjast,

en fa jvi illmenni ddtlur si'na; Bonden vilde heller slaaes, end

give sin Datter til den Skurk, K.

5
) mun ek beldr leysa J>ik

;

bdndi kvafcst J»at gjarna'J)iggja Vil ja
5
jeg vil heller Idse dig (gciae

i dit Sted) i Bonden sagde, at han gjerne vilde tage derimod, K,

<*) vil berjast fy ri, vil slaaes for, B }
C, D

,
2?,H,N.

7
)

styttri en
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27. Derefter gik de til Soes, og havde en lang

og besværlig Seilads. 1 Efteraaret anlob deHelge-

land (i Norge), hvor Skibets Kjol brækkedes og tab-

tes. Bjorn hed en agtet Bonde; han tog imod Thor-

gils, Thorfinn og Ko], men Thorstein, Thorleif og

Starkad fik et andet Opholdssted der i Nærheden.

De satte deres Skib betids i Stand. En ondskabsfuld

Voldsmand, som hed Randvid, sværmede omkring

der i Landet. Han tog nu til Bonden Bjorn, og af-

fordrede ham hans Datter Ingliild; vilde Faderen

ikke afstaae hende, udfordrede Randvid ham til Tve-

kamp. Thorstein valgte dette sidste. Vi ville ikke,

sagde Thorgils til ham, at du udsætter dig for nogen

Fare ved at vove dig mod dette onde Menneske, jeg

vil heller selv slaaes med ham. Thorgils opsogte

da Randvid, og bad ham at lade Bonden, som alle-

rede var til Alders, være i Fred; men Randvid sva-

rede, at han i den Sag agtede hans Ord for intet.

Thorgils sagde: Jeg gaaer da i Bondens Sted. Han

gik da i Tvekamp med Randvid, og klovede strax

hans Skjold saaledes, at det blev ubrugbart. Der-

næst huggede han Kæmpen midt over, men i det

Rand vid fik Hugget, kastede han sit Sværd, som traf

ham udvendig paa Knæet, hvorved han blev saaret.

Vel blev dette Saar lægt, men dog saaledes, at hans

ene Fod blev kortere end tilforn, og fra denne Halten

blev han aldrig befriet. Bjorn takkede Thorgils ind-

hinn, B, C, D, F, II, K, fl

) var hann nokkut haltr sfåan, B, C, D,
F, II, A\
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pakkar lionum vel, ok bau8 porgilsi fe, en liann

kvaSst pat ekki til fjår gjort liafa
1

. Skildu peir

vinir.

28. Eptir pat létu peir i haf ok liof8u liar3a

utivist, partil er peir så land; på tok af byrina,

ok kom å norSanveSr hvast, ok rak på undan

XII daga. Si3an kom sunnanveSr hvast, ok
o

sigldu tvo dægr 2
at landinu. på vildi porgils

eigi lengr sigla låta. Hann var par tvo dægr i

austri. på hofSu gengit åtta
3

åfoll. StarkaSr

bau8 lionum at fara frå
4

austri; på kom åfall it

munda 5

; ok var pat mest. pat rak porgils af

austrbitanum, ok slo sveininn porfinn or knjåm

lionum, ok utanborSs. på mælti porgils: su

bylgja gekk nu yfir, at eigi parf at
6

ausa.

Båran kaståSi inn aptr sveininum lifanda; liann

mælti på: storum stoplar
7 nu yfir, faSir minn!

porgils mælti på: ausi liverr sem må. peir

gjorSu sva, ok gåtu [upp ausit
8

. Samdægris

kom bl oSspyja at sveininum, ok andaéist hann

tveim nåttum si8ar. på så peir HjorleifshofSa.

peir kornn i Arnarbælisos. Nu vildu peir fara

me3 lik porfinns til kirkju. porgils kva8 på

lengi fylgzt liafa; sag8i på ok ekki at sva bunu

skil ja mundu. porsteinn
9
spur8i Slarka8

10
livårt

J

) eptir pat bjost hann heiman (heirn) ok burt; derefter lavede

han sig til at reise hjem, bort derfra, till. 13, II; c. |). b. hann b.;

C, D, F,K. 2
) daga, C, D, F, K. 3

) sjo, syv, D, II.
4
) mc$, J\

s) 4ttunda, B, II. 6
) lengr, K. 7

) stoflar, C, D; stolpar,

8
)

purausit, F, 9
) Koir, C; Starkafcr, K.

10
) porstein, AT.
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slændig, og tilbodham cn Perigebelontiing
,
men lian

svarede, at lian ikke havde gjort dette for Vindings

Skyld. De skiltes da ad som Venner.

28. Derefter gik de til Soes, og havde haårdt Vqir

paa Reisen, indtil de saae Land (Kysten afIsland)
;
da

forsvandt al foielig Vind, hvorimod de fik en stærk

Nordenstorm, som i liele tolv Dage drev dem tilbage.

Derpaa fik de igjen en stærk Storm fra Sønden, saa at

de i to Døgn atter nærmede sig til Landet. Da vilde

Thorgils ladeSeilene stryge; lian havde i de tvende

Døgn arbeidet paa at udøse Søvandet, thi otte svære

Sostyrtninger havde da gaaet over Skibet. Starkåd

tilbod Thorgils at afløseham i Osningen, og i det sam-

me kom den 9de Søstyrtning, som var den største, ind

over Skibet. Den drev Thorgils fra denTværhjclke

som var nærmest ved Oserummet, rev Thorfinn fra

hans Skjød, ogkastede Drengen over Bord. Da sagde

Thorgils : Nu gik den Bølge over os, at man ikke be-

høver meer at øse. Bølgen kastede Drengen atter ind i

Skibet; lian var endnu levende og sagde: nu blive

Overskyllingerne vel svære, min Fader ! Saa ose nu,

sagde Thorgils, hvo som kan ! De gjorde saa, og

fik Søvandet opøst. Den samme Dag fik Drengen

Blodstyrtning, og døde to Dage derefter. Da saae de

Hjørleifshofde125. Endelig kom de til Havn iFloddy-

bet ved Arnarbæle 1 "0
. Her vilde de bringe Thorlcifs

Lig til Kirken, men Thorgils sagde, at da de havde

f ulgt hverandre saa længe, skulde dc da ikke skilles ad.

GrouliiiidB liibtoribke Mindesmærker, i Hind* 110)
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hann vildi heldr tegja porgils a land, e8r fara

me8 likit til graptrar
1

.

29. Sigmundr hét ma8r; liann heimti skip-

toil at porsteini
,
pviat liann atti land at annasl,

par er peir yoru konmir. Nu gjol'Su peir por-

steinn ok Sigmundr pat ra8, at peir liniptust vi8.

pa sag8i Koir porgilsi, at porsteinn pyrfjti manna

vi8. porgils lileypr pegar a land, ok beit petta

ra8. [Ur8u peir Sigmundr ok porsteinn
2

vel saltir.

Koir tdk lik porfinns ok grof i kirkjugar&i. Ok

er porgils verSr vårr viS, livat Koir haf8i gert,

var8 hann rei8r mjok, ok hét honum bana. Koir

kvaS pat til vinnanda, ef porgils raknar viS, pa

heldr en aSr. Ok viS umtolur porsteins sættust

peir. Fjogur dægr liaf8i porgils livarki mat né

svefn. porgils kva8st mundu varkynna konunum,

pott pær ynni brjdstbornunum meira en o8rum

monnum. Litlu eptir ping komu peir porgils ut,

ok for liann heim i Traftarliolt, ok porsteinn meS
* « / •

honum, ok aSrir
3

félagar. Hæn'ngr brdSir

hans tok viS honum vel, ok vildi at porgils

tæki viS [fjam sinurn
4

.
porgils kva8st eigi vilja

vi8 taka, fyrr en at vari. porsteinn ok porleifr

fdru utan samsumars; skildu peir porgils vel

sitt félag. porgils var i Tra8arliolti uin vetrinn,

J

) kirkju, £. 2
) pd segir Koir at peir Sigmundr ok porsteinn

urfiu, da sagde Kol (til Thorgils) at Sigmund og Thorstein vare,

C, D 3
) cinnin porleifr ok peir. C, D

, IL *) fé sinu, Kr
bustjorn, Huusholdningens Bestyrelse, B, IL
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Thorstein overlod Valget til Starkad, enten at lokke

Thorgils i Land eller fore Liget til Begravelse.

29. En Mand, ved Navn Sigmund, fordrede Hav-
netold af Tliorstein, thi han raadede over det Land,

hvor de vare indkomne. Tliorstein og Sigmund grebe
til det Raad, at de lode som om de vare komne i Trætte

med hinanden. Da berettede Kol Thorgils, at Thor-

slein behovede Hjelp. Thorgils gik da straxiLand,

og saaledes hjalp delte Paafund. Ellers forligtes Sig-

mund og Tliorstein ret vel. Imidlertid tog Kol Tlior-

fins Lig, og begrov det paa Kirkegaarden. Da Tlior-

gi ls erfarede, hvad Kol havde gjort, blev han meget

vred, og truede med at slaaeliam ihjel. Kol svarede

kun det dertil, athan ikke skulde have noget derimod,

naar blot Thorgils selv kom til Eftertanke derved

snarere end for. Ved Tliorsteins Overtalelser bleve

de dog endelig forligte. I lire samfulde Dogn havde

Thorgils hverken nydtMad eller Sovn. Han sagde da,

at han ikke vilde fortænke Konerne, om de holdt mere

afde Born, som de selv havde opammet, end afandre

Mennesker. Det var kort efter at Thinget var holdt, at

Thorgils kom til Landet127
. Han tog strax hjem til

Tradarholt, tilligemed Tliorstein og de ovrige Medrei-

sende. Ilæring, hans Broder, tog vel mod ham, og vil*

de, at han da strax tog sine Eiendomme i Besiddelse.

Thorgils undskyldte sig derfor, forend til det da næst-

følgende Foraar. Tliorstein og Thorleif reisle den

samme Sommer ud afLandet; de og Thorgils ophæ-

vede deres Fællesskab meget venskabeligen. Om
(10 *)

i
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ok peir bræftr meft lionum, Ivolr og Starkaftr.

Meft lionum voru fleiri menn, pott eigi se
1

nefndir. Iiærmgr veitti pcim vel. porgils mælti

citt sinn vift brdftur sinn: einn lilutr piki mer

at vift pikj frændi, er pu lézt svå mikit fé fylgja

dottur minni pornyju
,
på er pu giptir liana

Bjarna i Grof. Hænngr svarar: vel potti på set

fyrir kosti hennar, er hun haffti hundraft hundr-

afta, en cf per pikir nokkut oftekit i, på haf

af mmu fé slikt er per vel likar. porgils vildi

pat meft engu moti.

30. At liftnum vétri tekr porgils vift bui

siAu ok oftrum fjåi’hlutum; felldu menn pegar

mikla virfting til porgils. Hann var heldr fårr

vift Bjarna, måg sinn. Um vorit kom fjolmennt

til Årnesspmgs; kom par porgils ok Bjarni,

mågr hans, ok porny dottir hans. porgils

gekk einn morgin til buftar Bjarna, ok tok

sverftit jårfthussnaut i liond ser, ok er hann

kemr i buftardyrriar, ser porny, dottir hans,

at hann er kominn, ok haft Bjarna upp standa;

kvaft lionum eigi hlyfta svå huit; sagfti foftur

sinn reiftan. Bjarni spratt upp pegar, pviat

liann var vitr maftr, ok gekk i moti porgilsi,

ok fagnar lionum vel, ok bauft honum par at

vera: ok all t mitt gots er per heimolt, til pess

at per niegi på betr lika vift mik lieldr en åftr.

J

) hér, her, till C, V, F, II, J, L.
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Vinteren var Thorgils i Tradarholt tilligemed Brod-

rene Kol og Starkad
;
hosham va^e og end flereMænd,

skjøntdeikke ere bievne nævnte. Ilæring beværtede

dem alle vel. Thorgils sagde engang til sin Broder: I

et Anliggende erjeg ikke ret fornoietmed dig, Frænde

!

det nemlig, at du tillagde min DatterThorny for stor

Medgift, da du giftede hende med Bjarne paaGrol 128
.

Hæring svarede: Jeg syntes al hun var vel forsørget

ved at erholde en Medgift afhundrede Gange Hundre-

de (Alen) 129

;
dersom du anscer dette athave været no-

get for meget, saa tag kun afmit Gods, hvad du finder

for godt. Dette Tilbud vilde Thorgils paa ingen Maa-

de modtage.

30. Ved Vinterens Ende modtog Thorgils sit Boe

og andre Eiendelc. AlleFolk fattede straxmegen Ag-

telse fov Thorgils. Derimod viste han sig ikke meget

venligmod sin Svigersøn Bjarne. I del Foraar søgte en

Mængde Folk til Arnæs Thirig130. Der kom Thorgils,

tilligemedhans Svigersøn Bjarne oghansDatter Thor-

ny. Thorgils gik en Morgen hen til Bjarnes Bod, og

havde Sværdet fraJordhuset i sin Haand. Dahankom
ind i Bodens Dør, saae Thorny ham komme og had

Bjarne reise sig, hvortil hun føiedeathanmaatte tage

sig i Agt, thi hendesFader var vred. Bjarne, som varen

særdeles fornuftigMand, sprang strax op, gikThorgils

i Møde, tog meget venskabelig imod ham, og hadham
at blive der; alt mitGods, lagde han til, skal være til

din Tjeneste, hvis du blot kan være mere fornoietmed
mig end hidindtil. Delte er vel talt, sagde Thorgils, og
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J)etta er allvel mælt, segir porgils, ok skal petta

piggja? ella ovist, hversu farit liefSi. Bjarni

bau5 honum pa til heimboSs. porgils kvaSst

fara munda af pmginu meS lionum, ok liafa

brott fé slikt er honum likaSi. Bjarni ba$ hann

pvi råfta, ok koma peir i Grof. Liti* porgils

a féil, ok kvaftst brott mundu bafa XX kyr ok

C asauSar. porny baft bann taka slikt er hann

vildi, ok sagSi pat inundi bezt gegna, al bann

re5i fyrir. MaSr bet porolfr; bann bafSi verit

meftporSi, foSur porgils, ok nainn frændi. [Hann

atti fé at porgilsi, ok beiddi porgils at bann

mundi gjalda porolfi XL hundraSa. Bjarni bét

at bann skyldi raSa
;

skildu vi'5 sva buit; ok

er porgils kom heim, kom par porny, dottir

lians, porgils spyrr, livat hun vill. Hun sagS-

ist vilja fylgja fé smu, ef lionum pætti pat meiri

somi, at skilja me8 pcim Bjarna: ok rå8a pess

manns traust undan mér
,

er pér er mestr bati

i, ok pér er sjålfratt at lata pinn blut fyrir

neinum mamii, ef pit erut at einu ra8i ba8ir.

porgils svarar: vel ferr pér, dottir, ok vel ferr

yklcr baSum; nu skaltu heim fara, ok vil ek

eigi skilja ra8ahag me8 ykkr Bjarna; ok leggr

peini Sva peninga fyrir féit, at peim vel

Jikar. Ok um sumarit bySr porgils Bjarna«

ok ba8um peim, bein) i Tra8arholt, ok pagu
par g’68ar yi8tokur pk pliklar gjafir, ok er nu

viPRtlR pPRB Bjarna? Einlivern tima
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jeg vil da tage imod dit Tilbud; det vilde ellers liave

været uvist, hvad Udfald Sagen havde faaet. Bjarne

indbod ham da til etGjæstebud hos sig, ogThorgils

lovede at tage hjem med ham fra Tliinget, samt siden

fore bortmed sig saa meget afGodset, som han kunde

finde for godt. Bjarnesamtykkede heri, og da dekom

til Grof, besaae Thorgils den hele Kvæghjord, og sag-

de da, athan vilde lade bortfore SOKoer og etHundre-

de Malkefaar. Thorny badham tage hvad han onske-

de, og sagde det vilde blive det bedste athan raadede

selv. En Mand, ved Navn Thorolf, havde for opholdt

sigliosThord, Thorgils’s Fader, og var nærbeslægtet

med ham. Denne Mand havde noget tilgode hos

Thorgils, og nu bad denne, at Bjarne vilde udbetale 40

Hundrede til Thorolf131
. Bjarne lovede at det skulde

skee efter hans Villie, og saaledes skiltes de ad. Da

Thorgilskom hjem, var hans DatterThorny fulgt bag

efter. Han spurgte, hvad hendes Ærende var. Hun

svarede, at hun vilde folgemed sit Gods, hvis hendes

Faderfandt detsommeligere at hun blev skilt fra Bjar-

ne: og du vil skille mig ved den Mands Bistand som

kan være dig til storste Nytte; thi saa længe I ville hol-

de sammen, vil detstaaedig fritfor, at du ikke behover

at give efter for nogen Mand. Thorgils svarede: Du

opforer dig vel, min Datter, og det gjore I begge. Nu

skal du lage hjem igjen, thi jeg agter ikke at ophæve

ditÆgteskab med Bjarne. Han tildeelte dem da saa

mange Penge for det udlagte Gods, at de vare vel for-

noiede dermed. Samme Sommer indbod Thorgils
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gegir porgils Bjarna, at liann vill leita ser kvan-

fang’s. Bjarni [kvaSst pat gjarna vilja
1

, [pu
skalt bi

<5ja Helgu, dottur porodds goSa
2

i Olf-

usi, Eyvindarsonar, frænda mins. [En par var

sva farit frændscmi, at moSir porodds var pdr-
vor, dottir pormoftar, en porey var moSir por-
steins goSa, foSur Bjarna spaka

3

. porgils vekr
nu bbnorSit. Skapti tdk pvf seint ok sva Helga
sjalf, pdtti maSr heldr storlyndr, ok po heldr
gamall. Annar maSr haft ok Helgu; var pat

Asgnmr ElliSagrunsson
;

svarar Skapti par vel

til, en poroddr vill heldr gipta porgilsi. Nu
yar petta talat a pfngi, ok var elcki at gjort.

Li5a nu pau misseri ok annat sumar eptir riSr

porgils til skips f Einarshofn, Hann fréttir til

fer^a Skapta, ok vildi fyrir vist finna hann.
porgils reiS til Fldagafls viS VI mann. peir

voru meS lionum bræSr Kolr ok StarkaSr ok
porolfr frændi hans ok tveir liuskarlar. pcir

voru i lin'sum nokkurum, ok biSa sva Skapta;

petta var nær KaldaSarnesi. Skapti sa fra ferj-

unni at hestar meS soSlum gengu meS anni.
’

Skapti sagSi, at peir mundu aptr snua; kvaSst

frett liafa, at siciar
4

mundu betri kaupin, ok
fora peir heim. poroddr spurSi, hvi liann færi

*) kvaS Jjpt vel stofnat, sagda at det par vel letænlt, K; udel.

J3, IT. -) a lljalla, paa Iljalle, till.M. 3
) fra /’])eir riSu Jiangat

JjaSiri de rede begge derhen, JK.
!

‘) sutir, syd paa, J.
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Bjarne og lians Kone tilTradarholt, hvor de node en

god Modtagelse og fik store Foræringer. Derefter le-

vede Thorgils og Bjarne i den venskabeligsteForstaa-

else med hinanden. Engang siger Thorgils til Bjarne,

at han agtede at opsoge sig en Hustru. Bjarne svarede,

at han gjerne billigede det, og lagde til: Du skal da frie

til Helga, en Datter af min Frænde, Goden Thorodd

Eyvindson i Gives. Deres Slægtskab forholdt sig saa-

ledcs, atThorodds Moder var ThorvorThormodsdat-

ter, men Thorey varModer til Thorstein Gode, Bjarne

den Spages Fader132
. Thorgils bringer nu sit Frierie

paa Bane* Skapte var ikke meget derfor, og Helga

selv heller ikke, thi hun syntes at Manden var vel stor-

sindet og tillige temmelig meget til Alders. En anden

Mand friede og da til Helga, nemlig Asgrim Ellida-

grimsson
;
ham gav Skapte foieligere Svar, men Thor-

odd onskede heller Partiet med Thorgils. Man talte

nu om dette Anliggende paa Thinget, men det blev

dog ikke der afgjort, ogsaaledes gik det Aar til Ende.

I den folgende Sommer redThorgils engang til Einars-

havn, til et did ankommet Skib. Han spurgte der, at

Skapte var paa en Reise og foresatte sig bestemt at

træfte ham. Thorgils red da selv sjette til Floegavl
5

medham vare nemlig Brodrene Kol og Starkad, hans

Frænde Thorolfog tvende afhans Tjenestekarle. De
opholdt sig i en lille Kratskov, og ventede saaledes paa

Skafte. Dette var i Nærheden af Kaldadarnæs 133
.

Skafte saac fra Færgebaaden, at nogle opsadlede He-
ste græssede paaElvbrcdcn. Han sagde da til sineFolk,
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sva skjott aptr, e8r hræddist pli hann, hraun-

skcggjan porgils, ok pætti mer pat hetra at

rr6a ohræddum um heraSit, ok gipta hon-

um Helgu, en vera hvergi [ohræddr um pik
1

.

A pingi um sumarit var talat um gjafor'5

Helgu; dregr poroddr fram meS porgilsi, en

Skapti meS Asgrimi. poroddr mælti pa: ek

kann sja, liversu lara mun, ef porgilsi er synjat

konunnar, pa mun pat margra manna vandræfii,

en ek væntir, meS vingjofum goSurn, at Åsgrimr

lati uliappalaust. Nu vi§ pessi atkvæSi porodds

var pat afraSit, at porgilsi var fosinut Helga,

ok var brufihlaup at Hjalla
;
pa var porgils

halfscxtugr
;

férr hann nu heim i TraSarholt

me8 Helgu, ok var liun mjok fålåt; ok eitt

sihri er porgils var a brottu at byggja jarSir

sinar
,

kveSst Helga vilja fara til Hjalla; ok

heim um kvcldit, ok ba8 huskarl einn fara

liiéS ser. Ok er pau koma til Hjalla, kvaS

Helga huskarlinn ekki purfa sin at biSa. Skapti

lok vel vi§ Helgu*, en poroddr illa
3

;
er hun

par mårgar riætr. porgils kemr heim ok lætr

seiki harm viti eigi. Ok einn dag hyr liann fer$

sina, ok riSr til Hjalla, ok voru menn at mat.

porgils gengr meS borSum alvopnåSr, ok at

Helgu, tekr x liond henni, ok leiSir hana ut, ok

syndist peim maftrinn, sem inni satu, ekki dælligr
3
.

*) fra [ ukvifiinn, K, 2
) eigi^ B} II,

3
) saaledea rigtigst Gi

dæligr, A} dæiligr, deilig, smukj B; dægiligr, C, Df F, Hj I>

i
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at han vilde vende tilbage, da han havde bort at man

længere hen vilde faae bedreKjob, og derefter droge

de hjem. Thorodd spurgte, hvi lian kom saa snart til-

bage: eller ræddes du maaskee, siger han, for den

skjæggede Ronbeboer Thorgils134
. Mig tykkes, det

var bedre for dig at ride, uden Frygt, omkring i Her-

redet, og overlade ham Helga, end aldrig at væreuden

Frygt for Overfald. Om Sommeren blev Helgas Gif-

termaal (atter) omhandlet paa Thinget, og Thorodd

understottede her Tliorgils’s, menSkapte AsgrimsSag.

Da sagde Thorodd: Jeg forudseer, hvorledes det vil

gaae
;
dersom man afslaaer Thorgils Giftermaalet, vil

det volde mange Mennesker Ulempe, men jeg haaber

at Asgrim, ved fortrinlige Vennegaver, vil lade Sagen

gaae af uden videre Ulykker. Ved denne Thorodds

Tale blev den Beslutning taget, at Helga blev fæstet til

Thorgils, o'gBrylluppet blev holdtpaa Hjalle. Davar

Thorgils 55 Aar gammel135
. Han drognu hjem tilTra-

darholtmed Helga
;
men hun var taus og ilde tilmode.

Engang da Thorgils var tagen fra sit Hjem, for at bort-

forpagte sine Jorder, foregav Helga at hun vildetage

til Hjalle og hjem igjen den sammeAften. Hun lod een

afTjenestekarlene ledsage sig, men da de varekomne

til Hjalle, sagde hun til ham, at han ikke beliovede at

vente der efter hende. Skapte tog vel mod Helge, men

Thorod ikke. Han forblev der mange Dage i Træk.

Thorgils kom hjem, og lod som om han intet vidste

heraf, indtilhan en Dag gjorde sig færdig, red til Hjal-

le, og kom der da Folk spiste, Thorgils gik mellem
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Skapti biår menn oj>lir sækja. poroddr svarar:

porgils sækir eptir Smu, ok skal monnum eigi

hlyåa at fara eptir honum. porgils riår nu lieim,

ok sendir hann orå Skapta, at péir hitlist. Er
nu sva gjort. Sætlast peir meå tilstilli pdrodds,

ok geråist vinatta meå peim
,

ok varå porgils

hofåuigi ok viråmgamaår mikill.

31. Fra pvi er sagt eitthvert sinn, at pau

porgils ok Helga satu uti, ok lirein liænan

viå hananum, en hanirin leggr at lienni ok

berr hana, partil er hun mæåist. porgils mælli:

ser pu, Helga, sameign peirra, hana ok hænu?
Helga svarar: livers er pat verdt? segir hun.

Sva må vera, segir porgils, annara viåeign.

Gjorast nu goåar samfarar peirra. Son attu pau,

porgils ok Helga, er Grhnr glomuår 1

hét.

porgils var nu gamall, ok pd hrauslr. Sa

maår hjo skamt fra porgilsi er Samr hét;

kona hans hét porfmna
;

sa maår var par

i sveit
,

er. Bjalfi hét

,

ueyråarmaår
;

hann

glapti konu Sams, ok settist i hu hans long-

en lieitaåist viå bonda
;

honum likarUlli

petla illa. Bjalfi hauå bdnda holmgaungu:

ella gef upp konu pina! Samr ferr nu at

fintia porgils, ok segir honum al Bjalfi hauå
honum cinvigi. Ek skal hjalpa viå pinu mali,

segir porgils; ferr Samr nu glaår hcim. Annan

dag ferr porgils ok hillir Sam; liann fagnar

') gluSnmuSr, C, V, II, K, i; udel. J, M.
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Spisebordene i fuld Rustning’, tog* Helge ved Haan-

den og forte hende ud; deFolk, der sade ved Maalli-

det, forekom Mandens Udseende da ikke at være det

blideste. Skapte opfordrede de Tilstædeværende at

sætte efter ham. Thorodd svarede : Tborgils henter

kun sit eget, og ingen maa derfor understaae sig at

forfølge ham. Tborgils red nu hjem, og scndteBud

til Skapte, at han onskede en Sammenkomst med ham.

Den fandt Sted og vedThorodds Mægling fattede de

Venskab for hinanden. Thorgils selv blev (en stor)

Hovding, og stod i megen Anseelse blandt Folket.

31. Det fortælles, at da Thorgils og Helga engang

sade ude, skreg enHone for Gaardhanen, som forfulg-

te og baskede den, til den blev modig. Thorgils sag-

de : Seer du, Helga, hvad Hanen og Honen have med

hinanden at gjore ? Hvad er det værdt (at bryde sig

om)? sagde Helga, hvortil Thorgils svarer: Velmue-

ligt, at det gaaerligesaatili andres Samliv. Derefter

levede de kjærlig sammen, og fik en Son, som kaldtes

GrimGlammad (den lioirostede eller stoiende). Thor-

gils var, skjont gammel, endnu rask. I hans Nærhed

boede enMand som liedSam, og havde enKone, ved

Navn Tliorfinna. En vis Bjalfe opholdt sig der i Byg-

delaget, og var en meget urolig Mand. Han forforte

Sams Kone, opholdt sig tit, uden Bondens Indbydelse,

ihansHuus, og anfaldt ham medTrudsler, hvormed

Sam var meget misfornoiet. Bjalfe udfordrede ham til

Tvekamp, hvis han ikke vilde afstaae sin Hustru. Da

tog Sam lien til Thorgils, og fortalte ham om Bjalfes
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lionum vel, ok lilla sfåar kom Bjålfi, ok spurgi,

liv l liann veri par, ok kvaftst enga pokk kunna

hans komu. Ekki fer ek at pvi, segir porgils,

pviat vel må ek par koma sem pu kemr, ok

par sem pu hefir hoSit Såmi einvigi, skalltu mer
mæta, en ekki honum. Bjålfi svarar: pat kemr
til pess, at Såmr, greyit, porir eigi at herjast viS

mik. Nu ganga peir a holm, ok er ekki sagt

fra vigskiptum annat, en porgils drepr Bjålfa,

ok frelsti sva bonda ‘
: ok nauztu pess at, segir

porgils, at pu vart sva nær mer.— Åsgrimr

ElliSagrimsson var hoféingi mikill ok farmagr,

ok atti skip i forum. Hann atti två sonu, ok

het livårtveggi porhallr
2

;
[hinn ehlri porhallr

3

var proskaSr mjok, på er petta var. Gunnvor*

het dottir Bjarna i Grof; [hun var ekki dottir*

pornyjar. Gizorr hviti hjo pa i Hofga
,
ok atti

pordisi, dottur porodds. Mogir Åsgrims var Jor-

unn Teitsdottir. porgils
6

atti land nær skipalægi

Asgrims
1

,
ok la par a hafnartollr

,
ok [heimti

på magr skiptollinn, er å landinu hjo, ok galt

Asgrimr
8
aldri toil, peim er å [landi porgils

9

bjd
10

.

*) hanp pakkafti porgilsi vel, han lakkede Thorgils inderlig,

till. JC»
2
) Apnarr peirra var fdstrson Njals, sem bjd at Berg-

J)drshvoli, ok y#r si prifci mestr lagamaftr a Islandi i pann tima $

den ene af dem var en Fosterson af Njal, som boede paa Berg-

thorshyol
,
og som var den tredie storste Lovkyndige i Island paa

flen Tid, till, X. 3
) Annarr feirra bræfcra, K, Geirvdr, B

,

Pr F>, F
f
II, J, K; Gunvor, G. 5

) fra [ ok, og, B, C, Dt F, II, K,
6
)
saal, A ,

K

;

Asgn'mr (omvendt) B, C, I), E, F
}
G,J,II

t
M. 7

)

udelf BjG, J

i

Porgils, b, c, D,

F

éE,

N

é °) porgils, 9
) Jm
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Udfordring. Thorgils svarede: Jeg skal nok hjælpe

paa din Sag, og Sam tog da fornoiet hjem. Næste Dag
besogte Thorgils Sam, og blev vel modtagen. Siden

komBjalfe did, og spurgte Thorgils, livi han var der,

samt sagde at han ingen Tak kunde yde ham fordet

Besog. Thorgils svarede: Derefter retter jegmig ikke,

thi jeg maa meget velkomme der, hvor du kommer,

og da du har ud fordret ham til Tvekamp, skal du mo-

de mig, men ikke ham. Bjalfe svarede: Det kommer
deraf, at Uslingen Sam ikke tor slaaes med mig. Nu
gik Kampen for sig, hvorom ingen andre Omstændig-

heder berettes, end at Thorgils ombragte Bjalfe, og

frelste saaledes Bonden. Det var din Lykke, sagde

Thorgils til ham, at du var mig saa nær. AsgrimEl-

lidagrimsson var en mægtig Hovding og drev Handel

udenlands, hvortil han brugte et Skib som han selv

eiede. Han havde to Sonner, som begge hedte Thor-

liall. Den ældste af dem var fuldkommen voxen, da

dette skete136
. Bjarne i Grofhavde en Datter, som hed

Gunnvor, menThorny var ikke hendes Moder, Gis*

surHvide137boede da paaHofde138
,
og havde Thordise,

Thorodds Datter, tilægte. Asgrims Moder var Jprup

Teitsdatter139
. Thorgils 140 eiede det Land, som omgav

den Havn, hvor Asgrim havde sit Skibsleie, hvoraf

Havnetold burde svares, samt liæ ves afdenMand, som
boede paa den nærmest liggende Gaard

;
dog vilde

-Asgrim ingen Told svare til Tliorgils’s Leilænding.

y>a/"landinu bjd er Asgrimr atti, /. xo)fra forsteg
var aldri goldinn landseta porgils sera heirata attf, AT.
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32. Eitthvcrt sinn liittir [porgils Asgrim’, ok

biSr at liann minnist i nokkru um tolliimk Ås-

grimr
3

segir, at skip koma par fari
4
sem auftit

verSr, en kvaSst eigi vanr at gjalda skiptolla*

sem småbændr, ok baS liann eigi lieimta slikt.

porgils kvaSst Jat fyrir annars hond gjora, en

eigi fyrir sina, ok skilja peir nu viS sva buil.

Um varit voru menn kvaddir af Åsgrimi til skips-

dråttar, ok kom fjoldi manns. Pyttår voru um
sandana viSa, ok voru fullir mcS vatni, Jo at

fjaran væri, Asgrimr tok å festum i fremra lagi,

ok voru par mest konur lijå lionum • hånn var

i lilklætkun
;
toku

6 nu fast å. MaSr rei5 å landinu

fyrir ofan, mikill vexti, ok hafSi boloxi i hendi

;

liann horfir a skipdråttinn. Asgrimr eggjar nu
fast, at menn her(i i sile vel, ok er porgils var’

kominn at flæSarpyttinum
,

så hann at Asgrimr

[helt å strenginum
8

;
lileypr liann på til, ok

lioggr strenginn, ok verSr aptrhlaupit liart, ok

lirapar Asgrimr i pyttinn, ok konurnar å hann

ofan. VurSu oli klæ'Si Asgrims vot ok prekkott,

ok sva' hann sjålfr. pelta pikkir lionum mikil

svivirSing ger til sin. VerSr nu viss, liverr gjort

helir, ok kvaS på porgils varia mega viS sva buit

skilja. porliallr
9

baS liann utan fara, ok rriégi

J
) Asgrimr porgils, F, G, J1

M. 2
) Asgrimr segir, at porgils

skuli nu syna i nokkru gjaldit, till.J, 3
) porgils, J o.jl. «) till.

B, C, Z>, F,
II. s)

far, der, till. B, C, D. *) lok, B
,
D, F, II. 7

)

ser at Asgrimr er, seer at Asgrim var
}
B

}
IL fl

) slreittist vitS

strenginn, A. 9
) son hans, till. K.
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32. Engang traf Thorgils Asgrim, og bad liam

dog endelig lniske paa at afbetale noget af den til-

bagestaaende Told. Asgrim svarede, at Skibe kom
der til, hvor Lykken forte dem lien, men athan ikke

var vant til at betale Skibsafgifter ligesom ringe Bon-

iler141
,
og bad ham ikke fordre sligt. Thorgils be-

mærkede, at han gjorde delle paa en andens Veg-

ne, men ikke for sig selv. Efter denne Ordvexling

skiltes de ad. Næste Foraar bleve Mænd tilsagte af

Asgrim, for at trække hans Skib til Stranden142
,
hvor-

til en Mængde Folk forsamledes. Der vare hist og

her, paa den sandige Strandbred,Ty Iler fulde al Vand,

endog i Ebbetiden. Asgrim holdt paa Trækketouget

blandt de forreste, og havde mest Fruentimmer bos

sig. Selv var lian ilort farvede Klæder, og trak

stærkt til. En Mand kom ridende henimod Strand-

bredden, hol og forafVæxt, og havde enBiiloxe

i Haanden. Han saae paa Skibstrækningen. Asgrim

opmuntrede meget ivrig sine Folk til at anstrænge sig

ret kraftig. Da Thorgils var kommen til en af Floden

efterladt Vandpyt, og saae at Asgrim trak paa
r

l ou-

ge t, lob han til, og huggede det over. Herved blev

Asgrim, der trak stærkt paa Rebet, fort saa hurtig til-

bage, at han styrtede ned i Pytten, og Fruentimmerne

ovenpaa ham, saa at hans hele Kjædning, og han selv

med, blev vaad og tilsolet. Asgrim fandt sig derved

meget beskæmmet, og da han fik at vide, hvo der

havde gjort det, sagde han, at det neppe kunde blive

OruiiiftiuU historiske Mindesmærker. 1 Bind. (11)

/
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pa sjatna pcssi upokki, er nnillum ykkar er. Ås-

grimr kvaSst mundti raSa sjalfr ferSum sinumk

pat var einlivern tima at porhallr ba8 Åsgrim

foSur sinn fara meS ser [til kvonbæna, til mots vi8

Bjarna bonda i Grof
2

. Asgrimr segir, at pat var

i morgu lagi gofir kostr, en illt pikki mer, at

porgils er par nokkut viS ri5inn. At porgilsi er

ekki mein, segir porhallr. SiSan fara peir.

Bjarni svarar vel, ok er pessum raéum raSit.

Åsgrifnr bi8r at porgilsi skuli ekki bjo8a til boSsins.

Bjarni svarar, ok kvaSst mundu bonum allvel

fagna, ef bann kæmi: en gera eigi mann til lians

fyrir bæn pina. Bjarni bvst nu vi3 bruMllaupinu
5

.

Einn dag kemr pdrny inn ok seg :r, at maSr
rei§ or skoguin nc5an: ok er likr fo8ur mmum.
Bjarni gekk ut, ok var porgils kominn, ok præli

hanis meft bonum. Bjarni fagnafti bonum vel.

porgils mælti: hvi bauftst pu mer ekki til bo$s~

ins, magr! per er jafnan sjallboSit, segir Bjarni,

ok pa velkominn, er pu villt verit hafa. Åsgrimr

kom um kveld.it, ok gekk Bjarni f moti bonum
ok fagnafti bonum vel. pa spurSi Åsgrimr, livart

porgils væri par; bann kvaS bann par vera: ok
mun bann liér dveljast. GjorSa ek nu sem pu

’) va r* far eigi meirr tifcinda, ellers tildrog sig der ijitet mærk-
værdigt, till. K; Li*a mi sv a stundir lram, Tiden led saaledes
hen, till, B, c, B, K.

2
) kvånbænafer* i Grof til dottur Bjarna,

A. 3

) brufckaupinu, B, II, J

;

ok koma boftspicnn i asettan tima,
og de Indbudne kom til bestemt Tid, till , B

}
C, D, F, 11, J,
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derved mellem ham og Thorgils. Thorliall raadtesin

Fader, al han skulde gjore enUdenlandsreise: thi saa

vil, sagde han, den Uvillie sætte sig’, som er eder imel-

lem. Asgrim svarede, at han vilde selv raade for sine

Reiser. Engang forlang te Thorliall af sin Fader As-

grim, at han vilde gjore ham Følgeskab lien tilBonden

Bjarne i Grof, for at frie, med ham, til dennes Datter.

Asgrim svarede, at det i mange Henseender kunde væ-

re et godt Parti : men det gjor mig ondt at Thorgils paa

en vis Maade er den Sag vedkommende. Thorgils

g jor mig ingen Fortred, svarede Thorliall. Derpaa

toge de afsted. Bjarne gav dem et godt Svar, og Gif-

tennaalet blev fuldkommen besluttet. Asgrim frabad

sig, atThorgilsmaalte indbydes til Brylluppet. Bjarne

svarede, at skulde han komme afsig selv, maattehan

modtages paa det bedste, men lovede, for dog at ef-

terkomme Asgrims Begjering, at intet Bud skulde

sendes til Thorgils i denne Anledning. Nu lod Bjarne

lave til Brylluppet. EnDag kom Thorny ind, og sag-

de at en Mand nærmede sig fra Skoven dernede, som

lignede hendes Fader. Bjarne gik ud, og da vardet

Thorgils som var ankommen, ledsaget af sin Træl.

Bjarne modtog ham meget venlig. Thorgils sagde

til ham: Hvi indbod du mig ikke til Brylluppet, Svi-

gerson! Til os kan du stedse byde dig selv, svarede

Bjarne, og vær os velkommen, hvis du vil blive. Om
Aftenen ankom Asgrim

;
Bjarne gik ham imode, og

modtog ham paa det bedste. Da spurgte Asgrim, om
Thorgils var kommen dertil. Bjarne svarede, at han

(11 *)
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mæltir, at ek bau8 honum eigi, en [avalt skal lianri

vera lier hja nier, er liann vill
1

. Asgrimr vcr8r

o8r viS ok vill ri8a lieini. porhallr bi8r liann

eigi fat gjora, ok [bat vcrSr, at liann er far, ok

er lieldr liglatt um bo8it. Ok er mcnn buast fra

bo8inu, sja menn at feir fara husa a milli, Asgrimr

o,k Koir fræll, ok tolu8u. Nu ri8a menn um
kveklit beim. porgils bdndi ok fræll lians Koir

riSu si8 um kveldit ofan hja Husatoptum. As-

grimr haf8i fengit frælnum frjar merkr silfrs

til hofu8s porgilsi. Koir liafSi hest latan
,

ok

hvika&i
2

hestrinn undir honum. porgils laust

frælinn, ok féll fesjo8rinn undan yfirhofn hans.

porgils spyrr
,

livaSan feit kom at. prællinn

sag8i sem var. SiSan drap hann frælinn far

sem nu lieitir Kolslækr. Nu fikkir porgilsi As-

grimr sannr at fjorraSum vi8 sik; lætr nu safna

monnum, ok ver8a vel XL; ætlar nu at fara

slefnufor til mols vi8 Asgrim. Nu liittir Gissurr

hviti porgils, ok spyrr liversu hann ætlar til um
fer8ir sinar. Hann kva8st ætla at sækja lieiin

Asgrim Elli8agrim$son. Gissurr svarar: fat er

ura81igt, fviat liann er miklu fjolmennari en fu.

porgils kva8st eigi hirSa um fjolmenni hans.

Nu letr Gissurr ferSarinnar, ok at bæn hans

*) jatnan cr liann lier vclkominn, /. 2

) rettet i G til ln'nkafci

(hinkede, som vilde være en mærkelig Danisme fra den Tid ,

ligesom andre JlereJ, Denne Variant bemærkes og i Margen
af j4 .
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varder, og at lian vilde blive; jeg gjorde, sagde lian,

efter dit Onske, at jeg lod være at byde ham, men det

maae staae ham frit for at være her hos mig, naarlian

selv vil det. Asgrim blev rasende opbragt herover, og

vilde ride hjem. Thorball bad ham lade det fare, og

endelig lod Asgrim sig overtale til at blive, men var

dog aldrig ret glad, medens Gjæstebudet varede. Da

Gjæsterne lavede sig til at drage bort fra Brylluppet,

lagde man Mærke til, at Asgrim og Trællen Kol gik

hen i en Afkrog mellem Bygningerne, og talte noget

med hinanden. Om Aftenen begave Folk sig paa

Hjemreisen. Silde ud paa Aftenen rede Thorgils

Bonde og hans Træl Kol forbi Gaarden Husetofte;

Asgrim havde givet Trællen treMarkSolv, foratlian
O ' °

skulde ombringe Tliorgils
;
Kol havde en doven Hest,

som han ikke kunde faae til at komme rigtig frem.

Thorgils slog til Trællen, saa at Pengepungen, som

havde været skjult afhans Overkjole, kom til at falde

ned. Thorgils spurgte, hvorfra disse Penge kom, og

Trællen maatte da fortælle Sammenhængen dermed.

NusynlesThorgils, atAsgrimvar bleven overbeviistom

at have stræbt ham efterLi vet. Han lod da samlet olk,

og de bleve tilsammen vel 40 Mand. Han agter nu at

hjemsoge Asgrim, for at forkynde ham en Stævning.

Da traf Gissur Hvide Thorgils, og spurgte om Hensig-

ten af hans Reise. Da Thorgils svarede, athan agtede

at hjemsoge Asgrim Ellidagrimson, sagde Gissur: Det

er ikke raadelig t, thi Asgrim har mange flere Folk end

du har. Thorgils svarede, at han intet brod sig om
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i

. reiS hann [i eyna, ok [kvaddi * nlu hua 1

. Eptir

fat fara feir i brott, ok fikir sem logful lt sé.

33. Nu koma menn til pings
2

fjolmennt.

Skapti spyrr mag sinn porgils, hvern malatil-

bunaft hann heféi.
3Hann kveSst nui bua kvalt

hafa. Skapti svarar: varat af voru
,
sleikt

4 um
fvoru*; lat niSr falla, engu er nylt. porgils

mælti: hvi man fat sæta? Skapti svarar:

kunnig eru mer sva log, magr! at ek veit at

[rangt er
6

til buit, ok [eru fau em malaefni meS

ykkr Åsgrfmi, at bezt er
7

at niSrfalli; hafa sva

farit skipti ykkar Åsgrims flest
8

,
at fu ert eigi

vanyirSr i, [f)6tt fiS skilit vi8 sva buit; unnum
ver fer sæmSar ok hogsetu liéSan af, ok ma af

fer mart tala
,

fat er mikilmannligt er ok

skoruligt
9
. Ri'Sa menn af fingi, ok sefasl porgils

vi8 umtolur maga sinna [ok vina
10

.

34. Helgi hét austmaSr er ut kom i Einars-

hofn ok atti ferS upp i heraS, ok for meS yarn-

ing sinn upp i prandarholt. porgils reiS at ofan

or Grof, ok riSust (feir) a moti. [Helgi reiS por-

*) nefndi IX volta, B, 11; n. n. bria, C, D, J\ K; fra forste [
eigi, heldr kvaddi 9 biia til pings; tog han ikke af Sted, men ud-
nævnte ni Bonder (Naboer) til Thinget, J. 2

) injok, till. F. o./I

.

medD. 3

) Iler begynder del eneste Membranfragment som haves

af denne Saga .
4
) sleiktu, J

;

sleikti, de ovrige. 5
) sæll mdgr-

inn^ till, A, F, G> J ; udel. af de ovr.' Ordsproget udel, af M, N,
° 6

) engu er nytt, de ovrige .
7
) fra [er betr, de ovrige.

a
) udel. de ovrige. °)fra [udel. de ovrige. 10

) udel. af de ovrige,

som till.: ok falla niftr pessi mal 611, og alle disse Sager faldt
ganske bort

.
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lians mange Folk. Gissur blev dog ved at fraraadc

Reisen, og efter hans Overtalelse drog Thorgils til

Ocn143
,
og udnævnte QBondcr (Naboer) til Tbingetsom

Sandemænd. Derefter droge de bort, og antoge at Sa-

gen var lovformelig forberedt.

33. Da man kom til Thinget, var der en lieel For-

samling. Skaple spurgte sin Svoger Thorgils, hvorle-

des han havde anlagt Sagen. Denne berettede atlian

havde udnævnt 9 Naboer (til Sandemænd). Skapte

svarede: Ert Klak saae man klæbe af Tværen paa

Læbe144
,
Svoger!; lad Sagen kun fare

;
dette nytter

ikke det mindste. Hvorfor det? spurgte Thorgils
jr

Skaple svarede: Jeg kjender Loven saanoie, Svoger,

at jeg vel indseer at Sogsmaalets Anlæggelse er urig-

tig145
;
desuden har du ellers kun saadant al afgjore

med Asgrim, at det hedste vil blive, at lade denne

Sag falde bort, især da Asgrims og dit meste Mellem*

værende bar været afden Beskaffenhed, at du ingen-

lunde har nogenSkam deraf, at I lade det blive her

ved. Vi unde dig vel al Hæder og Rolighed herefter

og meget kan siges om dig, som egner en tapper og

udmærket Mand. Derpaa rede Folk hjem fra Thin-

get, og Thgrgils sagtnes nu ved sine Svogres og

Venners Overtalelser.

34. Helge lied en Ostmand140
,
som kom uden-

landsfra til Einarshavn. Han havde Ærender oppe
%

i Herredet, og forte sine Varer til Gaarden Tradar-

liolt147 . Thorgils kom ridende ovenfra, fra Grof;

de rede imod hinanden
;
Helge red saa stærkt og
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.

giis næsta af baki, ok hid at honum, cr hann

var bjugr a baki
;

kveSst eigl pat mega a sja>

at hann liefiSi verit garpr mikill
1

.
porgils [reidd-

ist vi'5 ok
2 mæl ti: ekki hafa menn [pat gjort, at

færa spolt at mer 1

,
en sva hæSiligr

4 sem per

pykkir ek nu vern
,
på bj5 ek per einvigi pegar

i sta5, ok er pa [reynt, hvert pu berr skjdtt af

mer 5
. - [peir hittust fur neSan grinngarft, ' ok

veSr var kalit a nidti porgils i, ok sat hann pvi

bjugr a baki
6

. Helgi kvaS [ser engan frama i

pvi
7

: at bera af fretkarli pinum; [kvaSst po eigi

vilja undan ganga\ AustmaSrinn liafSi oxi
9

i

hendi, [ok leit å oxina, ok potti mjo 10

. porgils

mælti: hvassara vapn muntu purfa
11

,
ef bita skal

min liofuSbein, [ok er vapn pilt ukarlroannligt
1

\

porgils hafSi sverS silt JarShussnaut, ok alvåpnaSr,

[sem hann var aldreigi oSruviss. porgils
13

hljop

pegar geystr at honum, austmanninum, ok lioggr

til hans meS sverSinu Jaréhussnaut, ok kom
*) fra [ Helgi ok porgils, ok riSu liart; ok er peir rfåust a

\ixl, staka$i (stjakaSi li, K o.Jl.) porgils mjok sva (at hann iell,

till. B, C, F, II, K) af baki, (pvi&t hann vara&ist h'tt, till. de
samme) ok hid at honum vi 5 austmaftrinn, en porgils var al 1—

bjugr å baki, pvi'at ve$r var kalit. Ilelgi mælti pa: h'tt ser pat
mi å per, porgils, at pu hefir verit kallaftr garpr mikill, enda
crt pu mi gamall

;
og rede stærkt til, og da de kom hinanden tæt

forhi, stodtes Thorgils, saa at han var næsten falden (saa at han
faldt

, andre) af Hesten (fordi han tog sig kun lidet i Agt, till.

andre), hvorover Ostmanden lo ad ham, da 2'horgils sad temme-
lig krumhdict paa Hesten, fordi Veiret var koldt. Helge sagde
da : Neppe kan man nu see paa dig

,
Thorgils, at man forhen har

kaldt dig en heel Kæmpe, men nu bliver du ogsaa gammel ,• A og



UDDRAG AF FLOAMÅNNA-SAGA. 169

Ux?t ind paa Thorgils, at denne nær var falden af

Hesten, og* lo ham ud, da lian sad krum til Hest;

°g sagde tillige, at nu kunde man ikke see det paa

ham, at han nogensinde havde været en lieel Kæmpe.

Thor<> ils blev vred herover oa* sagde: Del have Folkn o o

ahh-ig provet, at driveSpol med mig, men saa latterlig

jeg end nu forekommer dig, saa udfordrer jeg dig til

en Tvekamp strax paa Stedet, og da vil det erfares, om
du snart overmander mig. De traf hinanden neden

fbrStakitgjærdet148
;
Veirct varkoldl, ogThorgils hav-

*

de Vinden mod sig, saa at han derfor sadkrumboiel:

til Hest. Helge sagde at del var ingen Ære for ham,

at overvinde (som han udtrykte sig) dit elendige

Skrog; men erklærede dog tillige at han ikke agtede

at trække sig tilbage. Ostmanden havde en Oxe i

Haanden. Han149 saae paa Oxen, og den forekom

ham at være temmelig smal. Thorgils sagde: Et

livassere Vaaben vil du beliove, hvis det skal bide

paa min Hovedskal, og dit Værge passer sig ikke

for en rask Karl. Thorgils havde sit Sværd, som

han havde faaet i Jordhuset, og var i fuld Rustning,

thi den pleiedc han stedse160
at bære. Han anfald

l

da Ostmanden i stærk Fart, og hug til ham med
de oprige. 2

)
udel. de ovrige. 3

) mj6k plagat hertil at gabba

mik, de (ivrige

.

4
) ok gamall, og gammel, till, de (ivrige

.

5
)

iullrcyntj bverr at* (tårum bor; fuldkommen provet, hvo der over-

mander den anden, de ovrige. 6
) fra [ udel. af de (ivrige. 7

)

fra [ enga von i at hann hrykki (cigi) vtå, ok mun litill frami i;

de ovrige j see Anm. 8
) udel. de (ivrige. °) boloxi, en Buloxe,

de ovrige. 1
°) udel. de ivrige, 1

») bafa, de ovrige. 1

2

) udel

.

de ovrige. » ligeledes.
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svcrdit li oxlina, ok var sva mikit sar, at honum
vaust pat skjult til bana. pii var porgils VII

tugr
1

,
ok kvad petta [vordit glappaverk ok brad-

rædi
1

,
ok kvadst petta lielzt bæta vilja. Ok II vetr-

um sidar komu [ut i Einarsliofn
5

tveir brædr

Helga [ok ætla til hefnda
4

;
liet annarr Einarr,

en annarr Sigurdr, ok vard eigi vart vid skip-

kvomu. peir foru pegar i TraSarholt, ok [komu

par snemma dags, ok var porgils i hvilu sinni, en
5

verkmenn voru [a fotum ok konur; ok er brædr

komu 6
[al bæinum

7

, [f>a toludust peir vid
H

,
liversu

med skyldi fara. Einarr mæl ti
:

[Hit pykir mer 9

at drepa gamlan mann, [frægjan ok vinsælan,

ok er skadi mikill ef hann lætr af berast
10

,
por-

gils [verdr nu vårr vid
11

,
ok sprettr upp pegar,

ok tekr sverdit Jardliussnaut, ok bad pa at ganga,

ef peir vildu, [ok brast pa nokkut a fdtinn

lialta
12

. Einarr mælti
13

: eigi yiljum ver brædr
14

gjura per ufrid, ok skal annal verda eyrendi okkar

brædra, [ef ek ræd 15
, porgils tdk pessu vel, [ok

*) LXX, A, B, G; 70, J i sjotugr, de durige

.

2
) verit liafa it

mesta glappaverk, de ourige

.

3
) udel. de ourige. 4

) ligeledes.

s
) fra C var Sal um kveld, ok voru eigi i almcnningslmsum; ok

ura morgininn er; det uar om Aftenen og de opholdt sig ikke i de

sæduanlige Vaaningshuse og om Morgenen, da ; de ourige. 6
)

fra [ farnir til starts, toru ]jeir; gaaet til deres Arbeide , begaue

de de ourige. 7

) heint i bæinn, de ourige.
fl

)
//•fl/'namu stacS-

ar viS skaladyr, ok toluSust J>eir viS um hri'S
;
de standsede ued

Indgangen til Sovestuen
,
og talte en Stund sammen; de ourige.

9
) ekki |). m. gott; de ourige. 1 °) fra [ udel. af de ourige. ll

)

licyrir nu J)eirra umræSu; horer nu deres Samtale, de ourige. 1J
)

udel. af de dur, 1

3

) ekki J>arf at eggja oas til brdSurhetnda, fvi
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Sværdet, som raminede Skulderen, og Saaret blev

saa betydeligt, at det snart blev dødeligt. Da var

Thorgils 70 Aar gammel, og tilstod at denne Gjer-

ning skele i Ubesindighed og Hidsighed, saml er-

klærede, at ville udsone den med Boder. To Vin-

tre derefter ankom fra Udlandet, tilEinarsliavn, Hel-

ges tvende Brødre, og agtede at udfore Hævnen.

Den ene af dem hed Einar, den anden Sigurd,— og

det Skibs Ankomst, som havde bragt dem til Landet,

blev ikke strax rygtbar. De begave sig uden Op-

hold til Tradarholl, ok kom der tidlig paa Dagen.

Thorgils laa endnu til Sengs, men Arbeidsfolk og

Fruentimmer vare allerede paa Færde151
. Brødrene

gik h jem til Gaarden, og overlagde med hinanden

hvorledes de skulde bære sig ad. Einar sagde: Det

vil gjore mig ondt at dræbe en gammel Mand, som

er berornt og vennesæl, saa at det vil blive en stor

Skade, hvis han lader sig slaae ihjel. Thorgils lag-

de Mærke hertil, sprang strax op, greb Sværdet fra

Jordhuset og opfordrede dem til at gaae nærmere,

hvis de havde Lyst dertil;— han stod da nogenledes

fast paa det lammede Been. Einar sagde : Vi Brodre

ville ikke lade dig vederfares nogen Ufred, og vort

Ærende til dig vil blive af en anden Art, hvis jegmaa

raade. Thorgils svarede vel herpaa, idet hans An-

sigtstræk bleve venligere, og talte saaledes: Jeg on-

ful Ivel megum vi$ fik yfirvinna, cf vitS viljuni, en
;
det behoves ikke

ot opægge os til Broderhævn, thi vi kunne meget vel overvinde

dig
,

hvis vi villet
men i till, de ovrige, 1 4

) bondi, de ovrige,

1

5

) udel, de ovrige

,
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.

billist skjdtt i vi5brag$i, ok 1

sagSi svar ek er

Jess mildn fusari, [ok mantu vera goSr drengr
2

,

ok Jar er ek drap Helga bro <5ur ykkarn, Ja vil

ek Jat
3 bæla, ok gefa vil ek Jer, Einarr, sverSit

jarSliussnaut, Jvi [Ju er verSr at
4

bera, (en)

broftur Jinum* V 6 merkr silfrs, [nema Jitt skipiit

annan veg; ok
7

skildu Jeir [vel ok drengiliga*.

Foru Jeir utan eptir Jat.

Eitt sinn er [Jau hjon
9

foru til [biiss å
10

lijalla, tok porgils Jar
11

sott; Ja var hann

hålfmræSr
12

. Hann la viku, ok andaSist Jar
15

,

[ok voru Jeir i eina grof -lagSir
14

,
poroddr' 5

[ok

porgils
10

ok Bjarni
17

binn spaki, at Jeirri kirkju

er Skapti let gjora, fyrir. utan lækinn
18

,
en siSan

voru færS beinin i Jann staS sem nu er kirkjan,

Jvial Skapti
19

bét at gjora kirkju, Ja
20

fer pdra

[kona lians
21

braut fot sinn, Ja er hun var at

léreptum sinum. porgils Jotti binn mesti merk-

isrnaSr
, vinfastr ok vinveittr

22

, JrautgdSr ok

[Jrottigr, eljunarmaSr ok oaleitinn, ok helt sik

vi'5 alla til jafns, Jo at miklir menn ok sterkir

ætti i blut. pdtti hann ok liinn mesti sveitar-

*) udel. de burige. -) pvi ek pykkjumst sja gjbrla at J)ii munt
vera gd$r ma$r

;
thi jeg troer at kunne indsee det tilfulde, at du

er engod Mand ; de ourige. 3
) f ul lu, fuldkommen, till. de ourige.

4
) Jra [ nH?r b'zt svå a pik, sem J»u megir pat vel

;
jeg seer dig

an for at kunne vel (hære det) i de bur

.

5
) vil ek fa, till . de bur

.

6
) 8^ funm, de bur

.

7

) udel. de our ,
8
) mc$ go$um vinskap,

som gode Venner ; de bur. 9
) Porgils ok Helga, de our. ,0

)

heimbofts at, de our. **) bondi, de our. ,2
) barlnær niræ^r,

næsten 90 Aar gammel
, B, c, D, Ft II1 1{% si«an, de bur. «)
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sker det meget heller, og* du er vist en brav Mand;

har jeg end dræbt eders Broder Helge, sna vil jeg

dog yde Boder derfor. Dig, Einar, vil jeg give det

Sværd som jeg fik i Jordlmset, thi du er værdig til

at fore det, men din Broder 5 Mark i Sol v, undtagen

i deler det anderledes selv mellem eder. De skilles
f

vel og hæderlig ad. Brodrene reiste derefter ud af

Landet.

Engang da Ægtefolkene (Thorgils og Helga)

toge til Gaarden152
Hjalle, faldt Thorgils der i en

Sygdom
;
da var han 85 Aar gammel153

,
han laa syg

en l]o-e og dode der. De bleve lagte i den sammeO 7 D O

Grav Thorodd, Thorgils og Bjarne den Spage154
,
ved

den Kirke, som Skapte havde ladet opfore paa den

anden Side afBækken, men siden bleve Benene forte

til det Sted hvor Kirken nu staaer, thi Skapte havde

gjort det Lofte, at lade bygge enKirke, da Thora, hans

Hustru, brækkede sit Bcen, idet hun passede sine

Lærreder155
. Thorgils blev anseet for en meget

udmærket Mand
;
lian var vennefast og bevaagen,

udholdende og kraftig, meget arbeidsom ogutilboie-

lig til at fornærme andre, endskjont lian aldrig lod

sig node til at vige for nogen, om ban end havde med

hoistanseetc og stærke Mænd at gjore. Han ansaaes

fra [ udel, de our,, — men have i disse Ords Sted: |>essu nærri

(nærst) andaftist; Kort (næst) derefter dode

.

1

5

) bdndi, till. de

ovr. 16
) udel, de ovr•

1

7

) l>dndi, till. de ovr. ; l'Grfif, er bal lafir

var, till. B, C, D, F, IT, K, 1 B
) læid, Bækkene

,
A.

1 9
) porodds-

till. C,F),F,1I,K. 20
) par, der, C, 21

) udel. de ovr. 22
)

vel stillir, de ovr., med Undtagelse af J, som udelader begge Læ-
semaader.
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hofSingi. Hann var sanngjarn ok svinnr, en

moSugT ok mjok uvægr viS pa er elg i vilda sile

vel vanda. Hann var tryggr ok trurækinn, gu§-

liræddr ok goSr vinum sinum
1

. [Er ok mart

stormenni fra honum komit ok viSa dreift um
land vort

2

. [Munu ver nu hælta fyrst at segja

fra porgilsi Orrabeinsstjupa
,

ok lykr par sogu

pessi
3

. <

*) fra [ djarfr ok storraftr, et* honum var i nidti gjort; Jioldi

vel ok karlmannliga sto'rar inarmraunir
;
djærv og storsindet

,

naar noget blev gjort ham imod
,
samt udholdt vel og mandig

svare Tilskikkelser, de ovr . -) Denne Membranens
,
eller Sagaetis

ældste Udarbeidelses Beretning er senere efterhaanden bleven ud-

viklet og fortsat ved forskjellige Tillæg, disse nemlig, (for saa

vidt vi have og kunne paavise dem): A(a) Fra honuin er kominn
miUill æltbogi. Bdrn peirra porgils ok Ilelgu voru pau (peir, K)
Gn'mr gloinmuftr, Il lugi ok pdr$r. porlakr biskiip var pdr-
hallsson; md$ir lians var Eyvdr; indfiir Eyvarar var Jdrunn,

ddltir porgils Orrabeinsstjups ok Helgu; Fra ham er kojumen en

stor Slægtstamme . Thorgils og Ilelgas Dorn vare disse: Grim,

Glammad
,
Illuge og Thord. Biskop Tliorlak var en Son af'Thor-

ha II j hans Moder var Fy vor ; Fyvors Moder var Jorun, en Dat-
ter aj Thorgils

, Orrabeins Stedson, og afHelga, (fl) h vilket Til •

læg vi antage for yngre end a: Oddr het cnn son peirra. (Hann
var faftir Jons (udel , B,

C, D, II) fotiur Gissurar, loftur Griins,

fd^ur Guftlaugar, mdftur Jdrundar biskups; end en Son af dem

ANMÆRKNINGER.
l

)
Efter Sagaens 9 Cap. samt Landnamas 5 Part. 10 Cap.,

som og omhandler de her beskrevne Begivenheder, ligger

Aties Hoi vesten for Veien ved Vadestedet Haugavad kort

fra Tradarholt; der nævnes og 3 eller 4 andre Gravhdie,

som alle ligge der, tæt ved hinanden. Jfr. ellers ovenfor

S. 5 o. fl.
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og for en meget ypperlig Folkeliovding. Han var

billigtænkende og forstandig, men modig og meget

uskaansom mod dem som ikke vilde opfore sig vel.

Han var trofast og andægtig, gudfrygtig og god mod
sine Venner! Mange fornemme Folk nedstamme og;O O
fra ham, som og hans Afkom er spredt vidtomkring

i vort Land160
. Nu ville vi, for det forste, hore op

med at fortælle om Thorgils, Orrabeins Stedson,—
og dermed sluttes denne Saga.

hed Odd
. (lian var Fader til Jon (udel,B,C,D,HJ, denne til Gis-

sur, denne til Grim
,
denne til Gudloge

,
Moder til Bishop Jorund.

Iler ophorer Ilaandskriftet K , saaledes som vi nu have det. —
B) Sonr G rims glammafiar, porgilssonar , var Ingjaldr, fa$ir

G rims, fofcur Einars, fd$ur Ilallkotlu, mof5ur Steinunnar, md$ur
Bjarna (Bjarnar,!?) fdtJur Gissurar galla (gamla^/J, fdfcurHakonar,

idtSur Jons; en Son af Grim Glammad, Thorgilsson, var Ingjald
t

Fader til Grim
, Fader til Einar , Fader til Ilallkatla, Moder til

Steinun, Moder til Ilerdise, Moder til Bjarne (Bjorn
, F), Fader

til Gissur Galle (den Gamle, J), Fader til Hakon
,
Fader til Jon,

Saaledes
,
med Undtagelse afK og M

y
alle de durige til denne

Udgave benyttede Ilaandskrifter , der saaledes her indeholde

det sidste Tillæg , som denne Saga har faaet i Middelalderen.
3

) fra [ ok lykr hfcr sdgu porgils Orrabeinsfostra ok annara

Fldaman'na, Kj ok lykr svå sdgu pessari, F ; ok endar svo sug-

una at porgils porftarsyni Orrabeinsfostra, II; ok endast svo pesri

saga, J.

2
) b)og g* ves liam 1 Landnama Tilnavnet dofni d. e. den

Lorske eller Fdlesldse.
\

3

) Efter Landnamas Beretning var det Ran, som hævne-

des ved Nederlaget, blevet begaaet i selve Norge.
4
) Knararsund (Knor-Skibets Sund) i Nærheden af Orcbak,

bar forhen tjent til en Ilavn; rimeligviis har del sit Navn af

^el Knor- eller Knar-Skib som Eyra-Lopt eller hans Son
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Thorolf eiede; see dette Yærlts 1ste Deel S. 768. Da Nav-

net nu ikke mere bruges, maa man formode at dette Sund
nu haldes Loptstade-Sund ("LoptsstaSasund) og ligger uden

for Gaarden Loptstade, hvor Eyra-Lopt, efter det lidist

-sandsynlige endnu almindelige Folkesagn, forst har boet,
I

inden ban Hyttede sin Bopæl til Gdilverjabd (Gaulve
r
jabæ))

efter den Tid bar han da og der havt sine Skibshuse. Her-

om har Hr. Landso verrets-Assessor Sveinbjdrnsen underret-

tet os, og tilfoiet, at Gdilverjabd og Loptstade endnu have

fælles Forstrandsrettighed sammen, hvilket man anseer som

Beviis for, at de engang have været forenede som een Eien-

dom. Jfr. Anm. 10.

s
) Hermed stemmer Landnamas 5 P. 10 Cap. ganske

overeens. Vi kunne da ikke udfinde, hvorfra Suhm har taget

adskilligt som han melder om vor Thord i hans Tabeller til

crit. Hist. af Dan m. (Kb. 1779, Fol.) Tab. LXXX, som in-

deholder Genealogier af Floamanna-Saga, samt S. 375-76.

Suhm angiver nemlig Thords Alder til 32 Aar; delte stem-

mer dog overeens med et eneste (temmelig nyt) Exemplar af

de ved os collationerede, (J), hvorhos det tilfoies: at Thord

drog fra Island til Erik Bloddxc, samt kom til ham (enten i

Norge eller Northumberland)
,
men herom meldes aldeles

intet i nogen af de os behjendte Recensioner.

6
)
At Brylluppet blev opsat hele 3 Aar, kom vel og der-

af, at man neppe troede at vide, med nogen Sikkerhed, at

Thord, Thoruns forste Mand, var ddd, eller ikke kunde ven-

tes tilbage.

7
) Stjupi eller stjupr betyder lier Stifson eller Stedsdn (nu

i Island stjupsonr
,
men stjupi derimod det samme som stjup-

faSirj Stedfader). - •

8
) Her dele de af os benyttede Afskrifter sig i to Flokke

med Hensyn til forskjel lige Læsemaader, Lous eller Jons.

End en tredie Læsemaade har den lærde Præst Ejolf John-

sen paa Vdllum fundet eller antaget, nemlig hojs, (til Af-



UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA.

gudstemplet). Alle tre Læsemaader omhandles i en særde-

les lærd og grundig Afhandling af Finn Johnsen, der er

indfort blandt de oplysende Anmærkninger til hans Hist.

cccl. Isl. ,
I, 137-142, om det i Islands Sagaer og Love tit

forekommende, men meget dunhleOrd Jjorbaugsgarfifj som
netop lindes her i vqr Text, hvortil hegge de nævnte

Lærde og have lagt Mærke. De antage den anforte Læse-

maade for den rigtige (7 fjdrbaiigsgar'S til hofs); Ejolf

Johnsen ommelder ingen anden (efter Uddraget af hans Af-

handling i Arnesens Islandske Rettergang, S. 631); Finn

Johnsen bemærker dog derved a) at nogle Exemplarer af

Sagaen have Jons, som meget rimelig forkastes, forsaavidt

Talen her er om den hedenske Tid, da Navnet menes ei at

have været brugt i Island (for umueligt antage vi det dog

ikke, af Grunde, som vi snart ville komme til at berore); og

b) at andre Exemplarer have Lous (som oversættes ved pa-

Indeni, Sumpen) hvilket vel var sandsynligere, men atLæse-

maaden hofs maatte dog foretrækkes.— Vi tilstaae, at denne

sidste er os ubekjendt, men det er mueligt, at den har staaet

i den, paa Slutningen nær, tabte Membran, eller dens Af-

skrifter (hvoraf ingen er kommet os for Oine). Angaaende

nærværende Sagasted siger ellers Ejolf Johnsen (rimeligviis

efter John Erichsens Fordanskning) hos Arnesen L c. S. 631.

, fc
FjorhaugsgarSr

,
ellers sædvanlig brugt til at betegne Fred-

Idsheden selv, betyder det Grændseskjæl, som der var sat

for denne Fraskillelse, inden for hvilket ingen saadan Skyl-

dig maatte nærme sig, enten til et Tempel eller til en Ret.

At der og virkelig omkring vore Forfædres Afgudstempler

haver været udmærket og fastsat saadan en vis Forgaard

eller Omkreds, det beviser Floamanna-Saga i sit 9de Capitel,

hvor den fortæller, at Almuen om Sommeren samledes til

et Mode, og at dette Mode blev holdt i bemeldte hellige

Omkreds hos Stedets Afgudstempel (menn komu til manna-

GrOnlauds historiske Mindesmærker, ‘2 Himl. f'IO}
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muts i fjorbaugsgarS til hofs). Det sees og af ct andet Sted

i samme Skrift, hvor Thorgils Orrabein, dengang et Barn

paa 5 Aar, samt liere andre Drenge, berettes at have holdt

deres Borneleg inden denne Forgaard (porgils var eitt si/m

mod sveinum i fjorhaugsgardi)

;

et aabenbart Beviis paa at

den stod alle uskyldige Folk, alle nodvendige og sommeligc

Forretninger aaben. At derimod ingen Fredids eller Van-

hellig maatte betræde saadant et Sted sluttes billig af Viga-

glumssaga'o.s. v. John Erichsen billiger denne Forklaring

og vi kunne i Hovedsagen ikke andet end tiltræde hine tre

store Lærdes Mening, idet vi tillige henvise til Sveinbjurn-

sens etymologiske Forklaring i Glossariet til Graagaasen, S.

20. Vi tro ellers at Jjdrhdugr ligefrem (udledt af to be-

kjendte Ord) maa oversættes ved „Livskreds”, ogjjdrbaugs-

garSr ved den Livskredsen indhegnende Gaard, Gjerde eller

Hegn, til hvilket den i ringere Grad Fredlose ikke maatte

forundes Adgang; — dei’imod var den et hjemlet Opholds-

sted for Tingsognets frie og livsglade Indbyggere, som der

tit synes at have moret sig ved forskjeliige Forlystelser,

hvilke Sagaerne melde stundum at luayc fundet Sted ved

Thingene, og hvorfra endog Drenge, efter dennes Vidnes-

byrd, ikke have været udelukte. Ordetfjor betegner og ikke

allene Liv, men ogsaa Livskraft, Fyrighed, munter Rdrelsc

o. s. v. I „Livskredsen" maatte intet Levende ombringes;

hvorimod dette, forsaavidt det borte til Ofiringerne, burde

skee i Domringen
,
som derfor vel fortjente at kaldes „Duds-

hredsen"; jfr. ovenfor, i Uddragene af Eyrbyggja, nærvæ-

rende Værks I, 544, 564, o. il. St. Haldorsen og Rask for-

klare Ordet (i Overensstemmelse med vor Mening) ved

„Gjerde omkring et helligt Sted, til hvilket en Fredids ikke

maatte komme/’ Vi kunne tillægge at gårds her og, i

mange andre Tilfælde (f. Ex. hirhjugardr
,
Kirkegaard), ikke

alene betegner Hegngjerdet, men tillige, og ofte helst, den

Plads som indhegnes dermed eller omgives deraf. At fjor~
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fmugsgav'Sr og pinghelgi (forsaavidt dette Ord betegner el

Sted) ofte fordum betegnede det samme, nemlig den Plads
eller Egn, uden for selve Domkredsen, af st’orre eller min-
dre Udstrækning, hvor Thingfrcden eller Thingets Hellighed

burde gjelde, — er allerede forhen viist af forskjellige For-
ladere. Læsemaaden hl hofs vilde her saaledes være saare

mærkelig og oplysende, hvis vi havde tilstrækkelig Grund
til at antage den for den rigtige. Læsemaaden til Luns (som
lindes i de allerfleste blandt de afos brugte Haandskrifter,

som tydeligst sees at nedstamme fra Membraner) har doff7 O
for os en endnu stbrre Antagelighed. Vi formodede nem-
lig at Hovedordet her, som tit i Island, ikke blot betyder en

Sump, Vandstade eller Havdyb, men i Særdeleshed etSted,

som bar dette Egennavn. Heroin ere vi og bievne overbe-

viste, idetStedets forhenværende Sysselmand, Hr. Assessor

Thord Sveinbjdrnsen, efter vor Forespdrgsel har givet os

den Underretning, at Havnen ved Orebak endnu kaldes Ldn,
og saaledes have vi da opdaget det Sted, hvorom vor Saga
lier taler; at Thingsteder, i hvis Nærhed de offentlige For-

samlingspladse til Folkemoder, fælles Forlystelser o. s. v.

stedse laae, anlagdes ved eller i Nærheden af Handelshav-

nene, var saare naturligt, og vises tillige som oftest af den

virkelige Erfaring. Alle de af Borge Thorlacius benyttede

Afskrifter have her havt Ldn, hvilket man kan see af hans

Oversættelse: „Der blev engang tiisagt etMandemode i Fjor-

bagsgaard i Ldn" hvilket sidste Ord her uden Tvivl staaer

som en Tryk feil, isteden for Lon. Vi maae ellers beklage

her at savne hans og hans Faders Betænkning om det strax

foregaaende vanskelige Ord, i hvilken Henseende de, ved at

antage det for at betegne en Gaard eller indhegnet Plads,

synes at have heldet til vor Mening. — Den tredie Læse-

maade til Jons

>

er vel ikke andet end en Feillæsning eller

Skriverfeil for Lons
;

dog kan det tænkes at denne Tale-

(12 *)

1
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maade, i den christne Middelalder, undertiden er bleven

brugt om dem som besøgte de offentlige Forlystelsessteder

paa J6nsvaka *\ St. Hans Aften, som traadte istedenfor den

ældgamle Midsommersfest, i Anledning af Sommersolhverv,

og indfaldt paa samme Tid; Festaftenens Besøg, hvorved

den nærmeste Kirke tit betænhtes med Offergaver o. s. v.,

ansaaes saaledes som etslags Valfart til den hellige Johannes

(paa Islandsk kaldet Jon) og de ham ved denne Ledighed

besøgende kunde da vel siges atfara til Jons; dog vilde det

være en unægtelig Feil eller Vildfarelse af Sagaskriveren

hvis han havde anvendt denne Talemaade paa Besøgerne af

den hedenske Midsommershøitids Folkeforsamling, og der-

for maae vi foretrække den næstforegaaende, og i al Fald li-

geledes den første Læsemaade. Jfr. ovenf. I, 752, 7S2.

9
) Tidens Tænkemaade og Sæder, samt Fornødenheden

af at vænne sig tidlig til Blod og Drab, Vaaben og Kamp,

om det end var blot for Selvforsvars Skyld, indvirkede da

saaledes paa Drengenes Barndomslege, ligesom vi nu see

dem exercere med smaae Geværer o. s. v., hvilket vistnok

kan komme dem til Nytte i den modnere Alder.

10
)
Denne Lopt kaldes ellers ofte Eyrar-Lopt, af Egnen

Byri, Ejrrar eller Byrarbakki, hvor hans Bopæl var. Ef-

ter Landnama V, 8, nedstammede han fra mægtige Herse-

Slægter i Norge baade paa Fædrene- og Mødreneside. I

Overeensstemmelse dermed beretter og vor Saga i 5te Cap.

at Lopt drog ud fra Goilum (‘Gatdum

)

i Norge, i sin Ungdom,

tog den østlige Deel af Orebak i Besiddelse og opslog sin

Bopæl paa Gdilverjabd (Gaufoerjabæ); jfr. ovenfor Anm. 4);

hans Moder Oddny (forhen gift med Orm, ikke An, som

Suhm paa forskjellige Steder kalder ham) Datter af Hersen

Thorbjørn, synes dog at have forestaaet Udvandringen fra

Norge
;

i det mindste bestyrede hun den i Island oprettede

Huusholdning. Flose Thorbjornsdn, hans Morbroder (Odde-

boernes Stamfader) var (efter Sagaens 6te Capitel) Herre
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over Naboegnen (i det nuværende Rangaavalle Syssel) paa

den anden Side af Thjorsaaen. Han havde maattet flygte

fra Norge, fordi han havde dræbt tre af Kong Ilaralds Sys-

selmænd, og har vel indbudet sin nævnte Sdster til Island,

samt sørget for hendes Bosættelse der. Hendes Son Lopt

drog og, da han var voxen, for ham, og for sig selv, hvert

tredie Aar til Gaulum for at ofre der i det Tempel, hvilket

Floscs Fader og Lopts Morfader, Hersen Thorbjørn, der

havde forestaaet;' dette mærkelige Sted, med flere, viser,

at Islands Goder eller ældste Høvdinge der grundede saa-

danne Indretninger, som de, der havde hestaaet under Her-

sernes Herredømme eller Forvaltning i Stamlandet, med

hvilket de dog, saalænge mueligt, søgte at vedligeholde et-

slags religiøse Familieforbindelser. Da Lopt blev meget

gammel, kaldes han næsten stedse i Landnama Lopt den

Gamle. Det bemærkes og der at mange fornemme Folh i

Island nedstammede fra ham, blandt andre Biskopperne:

den hellige Thorlak, Brand og Paul. Jfr. denne Sagas

Slutning, samt her foran Indledningen S. 27 o. f.

1

1

) Flatr fiskr er en Benævnelse for Helleflynderen

Cpleuroncctes) som nu ikke mere bruges i Island, eller over-

hoved i Norden, men stemmer vel overeens med det Engel-

shz flat fisk; det samme er og Tilfældet med flere endnu is-

landske Fiskenavne f. Éx. skata
,
Eng. skate (lat. raja katis')

0. fl.

12
) Formodentlig en Armring eller etHovedsmykke, om

ikke en tynd Sølvstang, sammenboict i Form af en Ring,

hvoraf man pleiede fordum at hugge smaae Stykker, som ef-

ter Vægten brugtes istedenfor Penge. — Prøver af alt

sligt forvares nu i Museet for nordiske Oldsager paa Chri-

stiansborg Slot. Jfr. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed

1, 235, II, 185.

1

3

) kC
Man lægge Mærke til den i Hedenold brugelige Skik,

at nedgrave Skatte med de Dode, hvorpaa Historien afgiver
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mange Exempler.’ T/i. Dette bekræftes og, hvor lit end

Gravhoienc alt *i ældgamle 'Rider liave været plyndrede, af

en mangefoldig Erfaring i vore Dage, ved mere eller min-

dre hostbare Fund, som dcels lit komme i urette llamder,

deels og ofte, som de bor, komme Nordens oiXentlige Museer

til gode. Jfr. ovenfor I, 74, 78, 104.

1 *) „De i Jorden Fundne Skatle, haldel Dan irfe fæ, borte

. Grundeieren til, mod en billig Findelen", TU. Efter Graa-

gaasens Kjbbebalhs 6te Capilel burde den, som fandt Penge

eller Penges Værd i sin Jord, oplyse det Fundne paa Al-

thinget, og blev forst dets Eicr, naar ingen beviste sin lov-

lige Adkomst dertil. — I den her omhandlede Tid skulde

maaskee en saadan Lysning skee paa Herredsthinget. Ellers

forbyder Graagaasen, paa samme Sled, at nedgrave Penge

eller Gods i Jorden; at delle Forbud ikke har gjeldt i

Island for omtrent Aar 962, synes at indlyse af det sidst i

Ode Gap. ovenanførte, ligesom og det Side Cap. i Jordeien-

domsbalhen (Landabrigftabdlkr) indeholder Bestemmelser,

der forudsætte en saadan Handlings muelige Tilladelighcd.

Penges Nedgravelse med de Afdbdcs Lig kunde vel heller

neppe, mod Tidens Aand og Overtro, forbydes af de he-

denske Love, hvorimod deChristne, som ovenmeldt, rnaalle

suge at afskaffe denne skadelige Sædvane.
1 s

) Her maa det bemærkes, at: de to bvrig'e, her bekjendte

Becensioncr, saavelsom adskillige andre, der mere na?rmc

sig til den for Texten til Grund lagte, angive Thorgilses

Alder paa denne Tid til 20 Aar. Jfr. S. 44, Var. 4, samt

Anm. 16, 17.

1G
) Eller ogsaa 21 Aar; jfr. Anm. 15 og Var. samt Anm*

17. Den af os for rigtig antagne Læsemaade (16 Aar) er

og bleven fulgt af Arngrim Johnsen i hans Crymogæa, S,

149, samt ligeledes af Suhm I. c. Tab. LXXX.
,7

) Saasnart Thorgils var bleven myndig, efter Landets

Lov eller Vedtægt, kunde Thorgrim ikke nred nogen Ret
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nægte eller forholde ham lians Fædrenearv. Myndigheds

Alderen, var efter Graagaaseiv 16 Aar for en Mandsperson.

I det næstforesaaendc Aar bad han sin Stedfader om Arvens
O

Udbetaling Dette skete vel
,

efter Fosterfaderen Lopts

Raad, paa Grund af det hedenske Nornens ældste Vedtægt

om 15 Aars Myndigheds-Alder, som gjeldte i Norge, (efter

Frostethirigslovens 2 Bogs 22 til 25de Capitel) ; Vedtægten

eller Lovbestemmelsen har været saa almindelig behjendt at

ingen af Gulethingslovene berdrer den, men heraf kunne vi

slutte os til at Ullljot har indfort den i Island, muelig med

nogen Indskrænkning i visse Tilfælde; den selvsamme Be-

stemmelse findes og i Gullands-Loven 20 Cap. §. 1, 2, sarat

var tillige,- efter Jacob Grimms Undersogelser
,
gjeldende

blandt Burgund er, Vestgother og tildeels egentlige Tydskere.

Anden Gang da Thorgils var 16 Aar gammel, erklærede han

at ville (eller skulle) have Arven. Af hvilken lovlig Grund

Thorgrirn da endnu forholdt Thorgils den, vide vi ikke;

muelig havde den sidstmeldte ikke ganske fyldt sit 16de Aar,

da han, hvis han vilde reise bort i det Aar, raaatte nddsages

til at gaae ombord paa et Skib, som var bestemt til Norge,

At Thorgils paa denne Tid, efter de anforte Varianter, har

været 21 Aar gammel, er (naar man seer hen til Lovens

Aldersbestemmelse for den Myndige) hoist usandsynligt; XX
for XV er ua vel (her ovenfor) indlobet, som en Skriverfeil

fra Membranerne, i de dvrige Papirsafskrifter.

1 s
) Muelig er her Meningen den : at Thorgrirn neppc

vildo staae Thorgils i Veien, naar han næste Gang krævede

Arven, — hvilket muelig skulde udtrykke Lopts (siden op-

fyldte) Anelse derom, at Thorgrirn da ikke mere skulde være

i Live.

19
) Originalens Udtryk leiksvcinar vilde neppe kunde

passe paa Drenge, som didindtil havde været Thorgilses

Legekammerater, naar han da allerede havde været 21 Aai

gammel, efter nogle Afskrifters Lydende. Ved at fylde sit
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JOde Aar, gik han ud af Drengealderen, og kunde da, paa

en passende Maade, tage en venlig Afsked med deiri. Jlr-

ovenfor Anm. 15-17
20

) Jfr. ovenfor S. 3 o. 11.

21
)

I adskillige Sagaer beskyldes denne Dronning Gun-

hild, kaldet Kongemoder, for et meget vellystigt Levnet,

hvortil hun og sogte at lokke unge smukke Mænd, som op-

holdt sig ved hendes Sonners Hof. Ved deres Afslag viste

hun og oftere en Forbittrelse, der lignede den her beskrevne.

Disse Thorgils's Tildragelser fortælles i Schdnings N. IL, II,

167-58, efter vor Saga og Torfæus, II. N., II, 276. At

Thorgils kaldes der
lt
muelig en Son af Hastein," (eller Hall-

stein) er ellers urigtigt. Schdning udvikler og, af det Fdl-

gende, hans Ophold hos Bjorn til hans Tilbagekomst fra

Toget til Syderfferne, S. 1 58-61.

22
) t

.Saadanne Fortællinger om Gjengangere forekomme

ikke sjelden i ellers troværdige Historier, og bor tilskrives

Tidernes Overtro," T/t. Os forekommer det ikke usandsvn-

ligt at enkelte Rovere have benyttet sig af den da herskende

overtroiske Frygt for Spdgeri, til at spille Gjengangeres

Rolle, ja endog taget deres Tilhold i Gravkamre, som

v
undertiden vare saaledes indrettede, at de vel kunde tjene

til Ophold for slige forvovne Udaadsmænd.
23

) Enten fordi at hun (efter det ovenanforte) havde be-

skjeftiget sig med forbudne Kunster (formeentlig Trolddom)
T* eller og fordi hun, som skindod

,
men anseet for dod,

atter havde begyndt at vise nogle Livstegn.
2 4

) „Maaskee var Konen ikke ret dod, men levet op igjen;

og i saa Fald maa man bekjende at hun havde Overtroen om
Gjengangere at takke for saa grusomt et Endeligt," T/i.

(Jfr. ovenfor I, 234, 275). En saa frygtelig Overtro fore-

kommer maaskee mange ikke meget forunderlig, midt i He-
denskabets Morke, — men det er dog vist (for ei at omtale

Inkvisitionens utallige uskyldige Brandofre) at fuldt saa
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store Afskyeligheder fandt Sted (tildeels mod bedrevidende

afHævngjerrighed eller egennyttige Hensigter) i alle chrislne

Lande, endog i de protestantiske, i Hexeforfolgelsernes

lange Tid, kun for hen ved 150 Aar (ja tildeels en meget

kortere Tid) siden, —jnen vi maa end mere forbauses der-

over og grues derved, at Grundene dertil foregaves at hen-

tes fra Bibel og Christendom!
2S

) En saadan Overtro havde nogle blandt vore Forfæ-

dre om dem, som bleve borte, uden at noget hdrtes eller

vidstes om Aarsagen til deres Ddd, ligesom og om dem som

druknede ved Ulykkestilfælde o. s. v. Sidst i det 18de Aar-

hundrede var den ikke ganske forsvunden fra Island, blandt

visse Almues folk.

~ G
)
Vi bruge dette Udtryk med Hensyn til Originalens

crfij skjdnt det ikke synes at passe ret vel, da Bjorn ikke

var Thorgils's Arving, uden for saavidt ham muelig, med

Tiden, kunde tilkomme, efter Thorgils, den i den ældre

Gulethingslov bestemte Gjæstarv (gcstcrj'8) som skulde til -

hureGjæstens Huusvært, hvis den rette Arving ikke indfandt

sig inden 3 Vintre (o. s. v) Arveol. forklares dog i Vidensk.

Sclsk. Ordbog (I, 205) blot ved ct Gjæstebud som holdes

efter Ligbegængelsen, et Begravelsesmaaltid. Molbechs

danske Ordbog har derimod mere bestemt (1,47): a) «Ar-

vcdlj Gilde til den Afdddes Minde, som Arvingerne holdt",

og adskiller det saaledes fra (I, 338) f(Gravdl, et Gilde ved

cens Jordefærd"; jfr. V. S. O. II, 434. (Ordet grafdi er og

nu almindelig brugt i Sverrig). Det her beskrevne Gilde

var rnaaskee egentlig ingen af Delene, men et Erindrings-

eller Ihukommelses-Gilde til Hæder for den forsvundne eller

formeentlig afdode Ven, — skjdnt Arveol ogsaa fordum

holdtes for dem, hvis Lig ikke kunde findes eller jordes.

Hertil svarer den Skik at opreisc Mindehoie og Bautastene

for saadanne Afdode, om hvilken endnu mange Runeskrif-

ter vidne.
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27
)
Delle Erik den Rodes Ophold, i hans Ungdom, ved

Hakon Jarl den Mægtiges Hof ommeldes ikke i de om ham

i nærværende Værks Jste Deel meddeelle gamle Efterret-

ninger.

23
) Ellers fordum kaldte Ilebriderne eller Hebuderne

og nu tlic western istands (da de ligge vesten for Skotland).

Hvorledes de forst, af Navnet, kom under Norge {rettere

Nordmændene) o. s. v.
,

see ovenfor I, 530 o. f. Heraf

opstode dog delte Riges Herskeres bestandige Fordringer

paa Lchnsherreddmmet derover og Skatte deraf, hvilke

sidsle det undertiden lykkedes dem at indkræve for en Tid.

2i)
) Nu Caithness, den nordvestlige Deel af Skotland.

See ovenfor, I, 354 o. f., 457 o. f. Schuning mener, (1.

c. f, 160) at denne Olaf har været en Vasal af de norske
• i

Konger og Regenter, men middelbar, gjennem de Orken-

diske Jarler, der besade Katanes og flere Districter i

Skotland.

30
)

Eller GoSrå/ij som mest forekommer om hedenske

Kvinder skjont det er det samme Navn. — Skjont god og

guS oprindelig cre det selvsamme Ord, kom dets fdrste

Form i Islandsk til at betyde en hedensk Guddom, en Af-

gud
,
gud derimod den sande Gud

, efter de Christncs

Begreber.

31
)
Odun selv havde vel allerede fortalt det her sagte

om hans vanartige Brodér Surts Vane, og Thorgils er da

nu igjen bleven erindret derom ved en meget naturlig

Drbm, skjont Folkesagnet, eller et herom forfattet Kvad,

har givet Fortællingen denne Vending. Thorlacius be-

mærker ellers her:
4
at Holmgang”, (hvortil Surt havde

udfordret Jarlen
,
var den sværeste af alle Oldtidens Du-

eller og bunden til de strængeste Regler” — ligesom og

at C4
Surt har forstaaet” (troet at forstaae) l4

den Kunst at

sidve Sværd’ 5

(see den ældre Edda, D. Overs. III, 141, 168,

IV, 51) asiden han forlangte at see sin Modstriders Sværd
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iorend det blev brugt. Især arisaae lian det nddvendigt

ved Sværdet Bladin, hvis Skarphed han hjendte hjemme-

fra.” Jfr. det næstf. Cap. Begyndelse.

32
) 'Her er vistnok igjén Qduns virkelige Besug, ved

Kvadet eller Folkesagnet, forvandlet til en Aabenbaring i

Brumme. Thorlacius mener at denne Underhandling om
Sværdet er skeet ved et Mellembud.

33
)
Læserne bedes her at lægge Mærke lil Variant-

Ti Hæget 3, S. 66, hvor det berettes, at buiede Bjelker

(rnaashce for at danne en Art af Hvælving) vare anbragte

under Jordskorpen som dannede eller bedækkede Taget.

Borge Thorlacius, i hvis Iloved-Exemplar denne Læse-

maade synes at have været indfort, oversætter den saale-
• •

des, at Værelsets Loft var dannet af opad buiede Bjelker

og bemærker ellers i Anledning heraf, i Indledningen (S.

2 \ 2
)

o. f.:
>k
Jcg tillader mig at anfore en interessant

Beretning, om et stort underjordisk Træhuus, fundetl7SS,

omtrent midt i et Bjerg, noget nordlig, ved Varde-Aa i

Jylland. Efterretningen fra Præsten paa Stedet, Hr. Lan-

drup, lyder i det Væsentlige saaledes: 8 a 9 Alen under

Bjergets Overflade fandtes en Bygning af stærk Egetræ,

omtrent 12 Alen i 0; Hovedstolperne vare 8 i Tallet,

mellem hver Hovedslolpe vare Slribaand i stor Mængde,

fra den o verste lil den nederste Ende. Hver Ilo vedstolpe

var omtrent 4- Al. i Kant og Al. lange; Stribaandene

J4 Qvart. i Kant. Hver Hovedstolpe stod med den ne-

dersle Ende med en Tap i Eege-Leedcr, der og vare ^ Al.

i Firkant* Under disse fandtes store Buge-Blokke. Alt

Eget var friskt, Buget derimod forraadnet." — Det er

neppe tvivlsomt, at det ommeldte Jordhuus paa Irland, liar,

som liere saadanne, der i Sagaerne omtales, havt til Hen-

sigt at skaffe Indbyggerne et Tilflugtssted for deres Per-

soner og Eiendomme, i Tilfælde af et uformodet fjendt-

ligt Overfald af Ostmannerne, hvormed Irland i Thqrgils’s
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Titler ideligen blev plaget. Men om det i Jylland har

havt samme Bestemmelse, eller og hor ansees som en

gammel Gravhdi, hvilke man af Historien veed undertiden

at have havt den Indretning, at de oventil vare bedæk-

kede med Bjelker, dette overlader jeg til Kyndigere at

undersoge og bedoinme". Den meget mærkværdige un-

derjordiske Træbygning i Dronning Thyre Dannebods Grav-

hdi
, som opdagedes 1820, er udforlig beskrevet, samt af-

bildet, i Antikvariske Annaler IV, 91 o. f. (Tab. 1). Vi

bemærke kun af denne Beskrivelse, med Hensyn til vor

Sagas ommeld le Variant, at de Ege-Bjelker eller Træstokke,

som udgjorde Taget, vare 10 AL, men de saakaldte Vex-

ler 11 til 12 Al. lange. Adskillige, saavel ældre som nyere,

Beretninger om de underjordiske Træbygninger i det gamle

Norden, ere samlede og udviklede /. c. S. 125 o. f., af

hvilke een Norsk (S. 129) især synes at have været -ind-

rettet til et Tilflugts- og Opholdssted for Levende. Fuldt

saa mærkeligt for os, med Hensyn til Sagaens her om-

handlede Beretning, er det dog at man i Irland i vore

Dage har opdaget saadanne underjordiske Bygninger, dog

mest opforte af Steen. Flere af dem beskrives i Archæo-

logia Britannica (1831) XXIII, S. 79, o. f. Ogsaa i Skot-

land har man fundet lignende underjordiske Bygninger,

men i Almindelighed mindre
,
og mange samlede paa eet

Sted
,

saa at man kunde ansee dem for en heel under-

jordisk By.
3
*) En Rodholle eller Rodkjevle ansaaes i Nordens He-

denold for at have en vidunderlig Kraft af magisk Art

;

see f. Ex. Finn Magnusens Danske O vers. af d. æ, E. III,

141, 168.
'

3S
) Meningen er vel den, at en saadan Fortryllelse eller

Forbandelse hvilte over Sværdet, at det vilde blive dets

Besidder til Ulykke, hvis han ikke havde faaet det med
den rette Eiers Minde.
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3 G
) I Sagabibliol heRet (I, 314) hemærkes herved

: uMaa-

den, hvorpaa Thorgils i Norge sloges med en Viking i et

Kar, hvilken Kamp kun paa delte Sted nævnes som nor-

disk, forekommer mistænkelig”. Vi ansaae ikke Sagaens

Beretning om denne Kamparts sædvanlige Udforelse for

usandsynlig, men finde med Borge Thorlacius (Indl. 1. c.

S. 217) at den vel kan sammenlignes med den senere

(lige til det 17de Aarhundrede eller end længer) i Norge

brugelige Tvekampsmaade at spænde Belte med hinanden.

Derimod indromme vi gjerne, at adskillige Omstændig-

heder ved denne Kamp mellem Thorgils og Randvid vel

kunne være fordreiede eller overdrevne. 1 det mindste

er det sandsynligt at begge Partier sædvanligviis skulde

være væbnede med Træknæbler eller korte Kuller, da

Thorgils her siges at have brugt sit Sværd, hvilket dog

muelig Vikingen, i overmodig Selvtillid til sin Behændig-

hed og Erfaring eller formeentlige Trolddomskunst, fore-

ldbig havde givet sit Samtykke til.

37
) See Varianten 1, S. 76. Den i F meddeelte Vise

læses og i Landnamas 5 Parts 10 Cap. (som indeholder et

Sammendrag af denne hele Fortælling om Olaf 6. fl., soni

i Hovedsagen, hidindtil, stemmer med samme), dog med
nogle afvigende Læsemaader, som, i dens tvende sidste

Udgaver tildeels synes at være rigtigere end her. Kun

synes Varianten (i F) Vo for Var som Visens forste Ord

ikke at være umærkværdig. Ordene i Strophens 3die og

4de Linie: unm—ofrtiuigna Lavel bavd (bondl) sprungu
,

ere aldeles forskjellige fra alle Landnamas Exemplarer,

hvorved vi især erholde den vigtige Oplysning at det

mere som indeholdes i F end Sagaens dvrige Exemplarer

ikke kan være udskrevet af Landnama, i det mindste ikke

i nyere Tider eller af de dens Codices som vi nu kjende.

I ovrigt stemmer Visen her med de nævnte Udgavers Re-

cension af samme, som i det Hele lyder saaledes:
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Far c/c f)ar cr Jcll til Fyllar

C)ram sot ti vinr drottav)

Errubeinn c/i unnar

Ur-tangr halt siuigu;

Asmodar gaf c/c Odni

arfa j voltardjarjan ;

gu ldum gdlgavaldi

Gants tafn , cn nd hrafni.

o: II vor Orrabein til Jorden

faldt, men de sltarpc Klinger

hoit sang, jeg var, og fremmed’

den Kamp, som Ven af Folket;

Jeg Thormods styrkedjærve

Son har nu skjenkét Odin,

Den Galgers Hersker Ofret

har faaet, men Ravne Kroppen.

Ved Odins Olier menes her vel den Afdddes Aand eller

Sjæl, da dog Legemet siges at være blevet Ravnens Bytte.

Strophens furste og andet Vers eller Linie kunde og

oversættes saaledes: Jeg var der hvor Orrabein faldt i

Fullas (eller Fyllas) Favn, — da denne Gudinde betydede

eller forestod (under Friggas
l

Overherredømme) den blom-
strende Jord (og Orrabein faldt til den i Sommerheden);

jfr. Lex. myt/u bor. S. 167, samt, om Odin Tilnavne Gaulr

og Gdlgavald/'j S. 1 II, 139, 308.

3S
) Ved dette Navn finder en væsentlig Forskjel Sted

mellem vor Saga og Landnama, da denne nævner her en

Teit Gissurson, som ellers ingensteds ommeldes; skal det

sidste Ord virkelig læses saaledes, maa vel en ellers ube-

kjendt Son af Gissur Hvide menes der, istedenfor lians

Fader, som det her siges.

39
) Hvoll eller hvoIr betyder en rund naturlig Hoi;

denne Helgehvol eller Helges Hoi har formodentlig da

forst faaet dette Navn, af den her beskrevne Tildragelse.
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Landnama lægger til, at den ligger i den Lavastrækning,

der endnu (ligesom da) Laides Mcrkurhraun. -

40
) Ogsaa det her fortalte stemmer ganske ovcreens

med Landnamas Beretning.
4 J

) K har her den mærkelige Variant:
kk
paa sine Gaardc

'

o: Gaulverjabd' og Loptstade, der da vel betragtes som een

Eiendom; see ovenfor Anni. 3*

4a
) Kalfholt er nu en Præstegaard i den Bygd som kaldes

Holt (eller Holtene). Det bor dog bemærkes at K stedse skri-

ver Kolsholt (en Gaard i Floen). Jfr. Varianterne samt Anni.

43. De her angivne Slægtskabsforhold synes ellers at være

bievne aldeles misforstaaede af Suhm ,i hans Tabeller til

lirit. Hist. af Danmark Tab. LXXX, som indeholder Genea-

logierne af Floamanna-Saga (jfr. Anm. S. 375-76). Der

-angives nemlig Jostein, (hans Kone) Thorgerde og (Thor«

gerdes Morbroder) Thorvard for Born af Thord Freysgode,

hvorimod, istedenfor den sidstnævnte, en Anonyraus ud-

gives for Kois, Starkads og Gudruns Fader.
43

) I Exemplaret Flæses følgende Vedtegnelse i Margen,

med den samme gamle Haand (tilfdiet af Afskriveren selv):

Hjd ,Kolsholt i cr Sorlabcer , en c/di Kålfholti 0: Sdrlebb

ligger ved Kolsholt, men ikke ved Kalfholt. Jfr. Anm. 42.
t

44
) „Thingmænd vare Herredshdvdingen, den feir Chri-

stenuommen kaldte Gode, paa visseMaader undergivne. Til

ham skulde de svare visse Afgifter, som i Hedenskabet hed-

de Hof-Told; de vare pligtige at gjore ham Følgeskab,

saavel til Thinge, som i Ufred. Derimod havde Herreds-

hdvdingen gjensidige Pligter mod dem, og skyldte dem

alslags Forsvar, omtrent ligesom Romernes Patroner deres

Clienter" Th. Jfr. ovenfor I, 542, o. f,

'‘ 5

) Man kan slutte heraf, at virkelige Fostersddskende

troedes forpligtede til at hjelpe hinanden i Ndd, endog Fo-

stersosteren sin Fosterbroder.

46
) Som mange andre allitererede (eller med Rimbogsta-



%

192 UDDRAG af floamanna-saga.

%

ver forsynede Ordsprog) rober dette ogsaa tydelig sin Op-
rindelse fra regelrette Vers. En saadan Sentens skyldes lit

en ældgammel Digter, hvis Værk for længst er tabt; et

Par smaae Linier eller Vers behagede tit Almeenheden saa

meget, at de saa at sige kom i Folkemunde, og bevares

endnu af dem som et almindeligt Ordsprog, 'rankesætning

eller Levnetsregel. At saaledes nogle ligefra Havamaal af

erc gangne over i det nyere Danske Sprog, og bruges endnu

almindelig, tildeels med den ældste Alliteration, vises i An-
mærkningerne dertil i den fuldstændige Danske Oversættelse

af den ældre Edda III, 146 o. f.

'*') Disseskulde, forsaavidt de vare Uformuende, under-

derholdes af vedkommende Forsorger, men i Mangel deraf,

af det Offentlige, efter Godens (her Asgrims) Foranstaltning.
4fi

) Aarsagen til denne Thorgils’s Fremfærd har van’et;

den, at han ansaae den afKol ombragte Sdrle, som efter Da-
tidens almindelig antagne Begreber vanærede saavcl Bols

Sdster, som ham selv med sine idelige Besog hos hende mod
Broderens i Mindelighed gjorte Forbud, — for at have, saa

at sige, faldet paa sine egne Gjerninger, og fdlgelig at være,

efter de Gamles Udtryk, ugild eller uhellig, saa at hans

Banemand Hol maatte ansees for uskyldig og fredhellig, om
end en, efter Thorgilses Mening, uretfærdig Dom var over-

gaaet ham. Jfr. Variant-Tillægget 6, S. 82.

4f)
) Denne Avlskarl har sandsynligvis været en Livegen

eller en Frigiven.
50

) uPaa dette Hestething udfdrtes især, uden Tvivl, de

fordum brugelige Hestavig (h
ippomachiaj tk

Hestchamp ) der

saa ofte forekommer i de Islandske Historier; see Njala, Cap.

L, IX" (58, 59) kk
og liere”. T/i. I Herredet Floen er en stor

Udi eller Bakke, i Nærheden af Baldadarnæs Hospital,

endnu kaldet HestaPingshollj Hestethingshoien. Ved den

fandtes i Efteraaret 1832 en særdeles smuk og sjoldenHaar-

naal af Bronce fra den hedenske Tid, 6 Tom. lang, med en

I
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ottekantet Knap, som er gjennemboret og hvori cn Ring er

anbragt. Den erhvervedcs afSognepræsten til Kalfhage, Hr.

Bjarne Eggertsen, samt sendtes af ham til Hr. Bishop Stein-

grim Johnsen, og fra denne til det Kongl. Museum for nor-

diske Oldsager paa Christiansborg Slot. Jfr. Nord. Tidskrift

for Oldkyndighed, II, 311.
5 l

) Heraf kan man see at det ligesaavel ved UHljots Lov
(der gjeldte i Island i de hedenske Tider) som ved den no-

get yngre Graagaas
,

liar været befalet at oplyse fundne
'

Penge ved Folkemoder (Thinge eller andre offentlige For-

samlinger). Jfr. ovenfor Anm. 14.

52
) Jfr. vort Udkast til Sagaens Tidsbestemmelser, oven-

for S. 32.

53
) Thor var een af de til Island udvandrede Nordmænd

og deres hedenske Efterkommere me$t dyrkede Guder. See

f. Ex. ovenfor I, 536 o. f. Torfæus siger (1. c. S. 132) at

Djævelen, det menneskelige Kjons, Guds og de Himmelskes

Fjende, forbittret over Thorgils’s Frafald til Christendom-

men, paa forskjellige Maader havde sogt at indvikle ham i

sine Garn o. s. v (jfr. ovenfor Indl. S. 34 o. f.)

s<1
) Thorgils har vistnok været sig det bevidst at have

behandlet noget Sol v, som tilhørte Thor, maaskee hans Alter-

eller Gode-Ring (see ovenfor l, 542, 696 o. f.; — da vi

vide at han selv var Gode eller Herredshdvding) paa en

saa foragtelig Maade, efter den Skik som da undertiden iagt-

toges af Nordens nyomvendte Christne.

ss
) Efter Ordet: den Galt eller Orne, som holdtes

hjemme paa Tunet eller Toften (for at fedes).

SG
) uDet Udtryk, som bruges i Texten, uat tage ham for

Næse og Mund ,,

(efter Ordet blot: for Næsen) ^betyder

det samme, som man paaDansk vilde sige : at holde een for

Næse og Mund, saa at han ikke kan trække Aanden, indtil

han kvæles". Th.
G ninlunilå historiske Mindesmærker, ‘2 Mind. (13)

I
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S7
) Denne Mening om enkelte Mænd af s! or Legems-

styrke, at de om Natten undertiden have kæmpet med onde

overnaturlige Væsener (som Gjengangere eller Trolde),

fordi de saaes at være blaae etsteds paa Kroppen (som kne-

bne eller stodte med voldsom Kraft) har vedligeholdt sig i

Island ligetil vore Dage blandt nogle overtroiske Almuesfolk.

is
) Anledningen dertil sees uden Tvivl ovenfor S. 56 o. f.,

hvoraf det og bliver nogenlunde begribeligt, at Thorgils

indlod sig paa dette betænkelige Forslag.

s0
) Hæring modtog tillige sin Halvbroder Thorgils's Go-

deddmme, efter det mærkværdige Variant-Tillæg 6, S. SS.

60
) Eller, vel rigtigere, Gaarde, som flere gode Afskrif-

ter melde. Neppe have Thorgils og Jostein agtet at boe

paa den samme Gaard, ligesom det og er sandsynligt at Tlior-

leif, Thoraren, Hol, Sjarkad og muelig flere af ham ifor-
f

veien ere bievne udseete til at blive Huusfædre eller Gaard-

eiere i Gronland, formodentlig i et Colonicdislrict, der i

visse Maader skulde staae under Thorgils’s Herredomme.
61

) Denne Son af Jostein nævnes udtrykkelig Thoraren i

Recensionen F

j

som derved i det Folgende bliver mere

forstaaelig end de ovrige.

62
) Denne Thorodd var Gode over Nabo-Herredet 01-

ves, en berorat Mand i sin Tid. Jfr. ovenfor S. 34.

63
) Saaledes pleiedeThor sædvanligviis atafbildes, efter

de Forestillinger, som Hedningerne gjorde sig om hans Ud-

seende. At de hedenske Romere, saavel som og de af dem
undertvungne Germaner, Galler, Belger, Britter o. fl. tit

dromte om deres Guder og disses Befalinger eller Raad, sce

vi endnu af adskillige Indskrifter paa Monumenter, som op-

rettede i saadanne Anledninger af dem som havde faaet slige

Aabenbaringer (somnio monitis).
64

) Det var saarc naturligt, at den nylig christnede Thor-

gils dromte denne og lignende Dromme, da han, som vaa-

gen, vistnok ei har været ubekjendt med de Farer, der al-
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lerede da havde foraarsaget mange Skibbrud paa Grønlands

klipperige Kyster.

G5
) Her menes Kollefjorden (i Kjose Syssel), hvorved

Leircvaag (der fordum var en Havn), ligger, og tillige den

større Faxebugtj — for at komme ud af begge Farvande, til

det aabne Hav, er Osten- eller Nordostvind den bedste Bor,

og for vore Sofarende vilde dens Vedblivelse, efter den

Cours som de fremdeles skulde tage, have været meget on-

skelig. Afreisens Tid maa efter Recensionen F i et i Varian-

terne herefter forekommende Tillæg, have været omtrent

midt i Juli Maaned.
66

) Saasnart Thorgils havde tabt Reikenæs og Islands

dvrige tilgrændsende Kyster af Sigte, ophorte den gode ost-

lige eller nordostlige Vind, som aflostes <if vestlige eller syd-

vestlige Storme, og nu drev Skibet fra den rette Vei, mod

Ost eller Nordost, snarest sonden (menmuelig ogsaa norden)

for Island. — Det er fdlgelig hoist sandsynligt at Skibet til-

sidst er forlist paa den grønlandske Kyst i N.N.O. eller nor-

denfor, muelig og i Nordvest fra Island.

G7
) Som Skibsforer og Anforcr for Toget kunde Thorgils

vel befale dette, endskjont nogle blandt Mandskabet vare

Hedninger, men dette var vel ikke Tilfældet efter Recensio-

nen Fj da Thorgils deri truer enhver af Skibets Besætning

som vil gjore sig til Gudsforræder (Apostat eller Renegat).

Formodentlig har Jostein med sin Familie og Fdige, muelig

tildeels for at fdie den christne Thorgils,, modtaget Daaben

af den norske Præst Thangbrand, da han i Foraaret 998

reiste omkring i Rangaavalie og Arnæs-Herreder for at for-

kynde Christendommen og mange der (efter Kristnisagas

Beretning i 7de Cap.) omvendtes til den og lode sig ddbe.

Allevegne viste Erfaringen dog i de Tider, som og ellers,’ at

raa nyomvendte og slet underviste Hedninger for det me-

ste ventede timelige Goder og jordisk Velsignelse af den nye

(13 *)
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Tro; sloge de feil, faldt de let fra i Fristelsens Tid, hvor-

til de heromtalte saaled.es visle sig tilbdielige. Thorgils og

hans Yen Gissur Hvide, samt dennes Svigersdn lljalte borte

dog ihhe, i denne Post, til den store Hob.
cs

) Den Sluk at tilegne de hedenske Guder visse Kvæg-

hoveder, Heste, Lam o. desl. var almindelig i de hedenske

Tider, ja endog senere, da man selv i de christne Love fra

det 12te Aarhundrede fandt det nddvendigt at forbyde den

under stræng Straf, f. Ex. ved Islands ældste Kirkelov (16

Cap.) hvor den Handling, at signe eller hellige sit Kvæg til

hedenske Afguder, erklæres for at fortjene samme Straf som

en egentlig Ofring til dem. Som oftest vare vistnok saa-

danne Dyr tilsidst bestemte til at fortæres ved et Oflfermaal-

tid til Gudens Ære. Dette vilde da Thorgils, i nærværende

Tilfælde, ingenlunde tillade.

G0
) Denne Thoraren nævnes her atter i Recensionen FJo-

steins Son. I den danske Oversættelse kaldes han Thorgrim,

uden Tvivl ved en Tryk feil. Suhrn har 1. c. Tab. LXXX,
forvexlet ham med Avlsforvalteren Thoraren, ved at melde

at han uvar 20 Aar gammel, da han drog med Thorgils, men

blev dræbt 2 Aar derefter”.

70
) Rimeligviis etsteds mod Vest- eller Nordvestkanten

fra Island (paa Grdnlands Ostkyst). See ovenfor, Indledn.

S. 8, 12 o. f. samt Anm. 71.

71
) Om den mod Sonden liggende Strandbred af den om-

meldte Vig eller Bugt, eller og overhoved Landets sydligere

Kyststrækning (hvor de senere fandt Skibsstavnen opdrevet)

menes her, er ikke aldeles tydeligt i Originaltexten. Der-

imod er det paafolgende Tillæg af Recensionen F hdist

mærkeligt: at de Skibbrudne ventede at Bygden (Grdnlands

af Skandinavierne beboede Egne) maatte soges mod Vesten

eller paa Grdnlands vestlige Kyster.
7
~) Altsaa omtrent midt i October Maaned

,
efter de

gamle Islænderes Regning, see Specimen Calcnd. gentilis vet.
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Scpt. 1. c. 845 (Edd ant. 111, J 117). Efter en ovenfor

slaaende Variant havde Reisen varet 3 Maaneder (enten 84

Dage efter Uge- eller 90 efter Kalender-Maanedsregning.

Jfr. ovenfor, Anm. Efter Torfæus's Udtryk (Groenl. p. 134,

octavo antc brumam die

)

skulde man snarest troe, at Stran-

dingen Var sket 8 Dage for Vintersolhverv. Rigtigere var

det for blevet udtryht af Arngrim Jonsen (i hans GrocnL

cap. ijJ: in mense Octobri.

7 3
) Vi kunne fristes til at gjætte, at en Feiltagelse er ind-

ldben lier, paa den JVTaade, at Thorey vel da har fodten

Dreng, men at han er ddd kort efter, og at hun Aaret der-

efter har faaet en anden, som fik det formeldte eller et an-

det Navn. Besynderligt synes det ellers at den religiose

Thorgils skulde, ligesom Thors ivrige Dyrkere blandt Hed-

ningerne, have givet sin Son Navn efter hin Gud, porfinnr.

(Thors Finder eller Besøger; den ved Thors Hjelp fundne

eller bevarede); — muelig er Drengen bleven opkaldt efter

een eller anden Slægtning, men en liden Forandring ved

Lyden eller Tonefaldet af Navnets forste Vocal, som endnu

er almindelig brugelig i Island i dette som i mange andre

Navne 1 af samme Oprindelse, gav det strax en anden Be-

tydning. porfinnr, som Navnet nu lyder, betyder nemlig:

Modets Finder eller Besidder, da det saa maatte udledes

al Ordet por, •Mod, Djærvhed, men ikke af Afgudsnav-

net por.
7/t

)
Som bekjendt var Julen en fælles Fest for Nordens

Hedninger ogChristne, af hvilke sidste den ældgamle Benæv-

nelse og blev almindelig beholdt. See ovenfor I, 404, 481.

Dens Lystigheder vare tit ledsagede af Lege, Natte vaagen

Dancis, Sange o. desl. hvoraf Julelegene m. m. tildeels endnu

ere umiskjendelige Levninger. — Dog troede man allerede i

Hedenskabet, at visse Forsigtighedsregler vare nødvendige

*) som pormo&r, porsteinn, Porkell (Torhen pdrlcetill), m. 11;

hgesom og i de kvindelige porfinna }
Porgcrdr, porkatla o. II.
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ved slige Lege, for ildte at opirre Morkets Aander eller de

Underjordiske, som da meentes at drage omkring, især Vin-

tersolhvervsnatten, den egentlige Julenat, som endnu gjerne

indtræffer paa den af os saakaldte Lille-Juleaften, paahvil-

' lten Overtroen blandt Nordens Almue om Spdgeri, Gjen-

gangere o. s. v. ncppe endnu er aldeles udryddet. At de

hedenske Guder (især Freyr og Thor) samt Landvætterne

(de locale Naturaander) især dyrkedes i Julen, er vist; de

fordum fra Hedendommen omvendte Christne anéaae Af-

guderne forDjævle; de frygtede for deres Vrede, forme-

delst Frafaldet fra deres Dyrkelse, og sdgte da Beskyt-

telse ved cliristelig Andagt
;

deels herfor, og deels for at

man skulde afholde sig fra de ved Julelegene klæbende
hcdensk-overtroiske Skikke, har vel Thorgils forbudet sine

Folk al Deeltagelse i dem med Josteins hedensk sindede

Fdige.

7 J

) Dette saakaldle Skraal var en virkelig Naturbegiven-

hed, som ikke er usædvanlig i Polaregnene, blandt hdie

Klippefjelde og de foranderlige Isbjerge. Thorgils har vel

anseet det for et overnaturligt Varsel for ulykkelige Tildra-

gelser, eller en Trudsel afonde eller opbragte Landvætter.

I al Fald oplyses denne Beretning ypperlig ved Eggert Olaf-

sens Skildring af saadanne Phænomcner i den nordvestlige

Deel af Island, kaldet Hornstrandene, der strækker sig

nærmest hen til Grdnlands ubeboede Ostkyst og ligner den
i meget (jfr. ovenfor I, 190 o. f.) samt tillige om Indbyg-

gernes Overtro derom, endnu midt i det 18de Aarhundrede.
Han kalder dem (i sin Beise gjennem Island I, 391) „under-

ligeLyd i Luften’ og beskriver (1,493) en saadan Naturbegi-

venhed, i Reikefjorden, efter egen Erfaring, at man nemlig

horle
kven stærk Lyd eller et Skraal i Luften”, hvilket Mæng-

den (der i Egnen) troede at være foraarsaget af ITexeri.

At man fordum i Island, eller Norden overhoved, i Over-

ensstemmelse med nærværende Sagas Vink, har anseet lig-
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nende Lyd fra Luft, Hav eller Elve for Dodsvarsler, viser

den endnu’ for dem brugelige Benævnelse ndhljoS d. e. DØd-

ningskraal, lug- eller Dødsskraal.

7ti

) At der paa denne Kyst gaves vilde Indbyggere, for-

modentlig af Eskimoernes eller de nærværende Grønlænde-

res Stamme, sees af liere Steder i det Følgende* At de (især.

een eller anden listig og dristig Angekkok) lumne liave søgt

at skræmme de fremmede, mod dem fjendtlig sindede Gjæ-

ster (som ansaae dem for etslags Trolde) ved hine Banh om

Natten, natlige Besøg i skrækkende Skikkelse og truende

Stilling m. m. er ikke aldeles usandsynligt. — Overtroiske

Rædsler forenede sig her, i al Fald, med en pestagtig Syg-

dom til at udrydde Josteins Familie og Følge; — Sygdom-

men kan vel være foraarsaget derved, at de havde nydtKjødet

af ferske Haifiske, thi Erfaringen paa Islands Yesterland har

viist, at mange Mennesker paa et enkelt Sted undertiden af

denne Aarsag ere omkomne ved en brad Død.

77
) Eller, efter andre HaandshriftersLæsemaader, iSneen.

7S
)
Formodentlig mest ved at forurolige de Efterlevende

i Drømme eller deres, ved Indbildningskraftens Oprør frem-

koglede falske Syner, som naturligviis stedse vare hyppigst

blandt Polaregnenes Indbyggere, i det næsten halvaarige

Yin l ermørke. Det er ellers bekjendt, at Menneskene i disse

Egne tit forbauses ved forunderlige Syner, eller rettere,

optiske Bedragerier, foraarsagede af Luftens, Havets og Is-

bjergenes der særegne Beskaffenhed. Raa uoplyste Menne-

sker maatte her nødvendigviis tit sammenblande detNaturlige

med det Overnaturlige. Overhoved fremlyser det tydelig

af denne Saga, ligesaavel som af Middelalderens, og især de

islandske Helgenlegender, at man da, saavel i Tankerne som

i Fortællingen, forvexlede Drømme med virkelige Begiven-

heder, — hvorved Tidsalderens Overtro og de ved den

frembragte Forestillinger og Beretninger maae blive os, over

al Forventning, forklarlige og tydelige.
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7 J

) Den danske Oversætter har ikke kunnet gjætte, hvem
denne Thoraren var, — nemlig Josteins Son, al den os ind-

lysende Aarsag at hans forste navnlige Ovnmeldelse er ble-

ven udeglemt, ved en Skriverfeil, i Sagaens af ham benyttede
Afskrifter. See ovenfor S. SS, 89 (Var. 16), 91, 97 (Var. 5),
Anm. 61, 69.

80
) Maaneden Goe begyndte fordum (ligesom endnu efter

den islandske Tidsregning) omtrent den 21de Februar (jfr.

ovenfor I, 76). Det sidste herommeldte Dodsfald skete fol-

kelig den 6te Marts efter vor Kalender.
81

) I de sidste hedenske Tider og furst efter Christen*

dommens Indfbrelse i Norden greb man til dette Middel for

at standse formeentlige Gjengangeres Spdgeri. I Oldtiden
havde det og været en almindelig brugt Ligbegængelses-

maade. Jfr. ovenfor I, 398, 473 og II, 54, samt Anm. 24.
82

) Efter andre Læsemaader var det Gudruns Broder,
Kol, som jordede hende under sit Sengested. Formodentlig
har Jorden udenfor været saa haardt og dybt tilfrossen, at

den ikke da kunde opgraves. Af samme Aarsag nedsænke
Ostgrdrilænderne deres Ddde mest til Havets Bund (Graah,

S. 85) og de længer mod Norden boende, paa den af Sco-
resby besdgte Kyststrækning, virkelig, ligesom det her be-
rettes, i Gulvene af deres Hytter (Journal oj a Voyagc lo

Greenland S. 211.)
83

) Formedelst den Is, som omspændte Kysterne (da om-
trent i l£ Aars Tid). Dette svarer meget vel til Graahs Be-
skrivelse over Isens langvarige Henliggen ved Ostgronlands
Kyster (see især hans Reise, S. 60).

8
*) Thorlacius oversætter (hvilket og muelig tillige her

menes) „hvidklædte Mænd
’,
samt tillæggeri en Anmærk-

ning: „En bibelsk Beskrivelse af de gode Engle". Lignende
Forestillinger gjorde de nordiske Hedninger sig om Lysal-
ferne, til hvis himmelske Verden de troede at godo og
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fromme Mennesker efter Ddden, eller vor J’oi ds Undergang,

skulde komme.
*

^

85
) Originalen har her non, et endnu i Island brugeligt

Ord, rigtig forklaret, i en Anm., af S. Thorlacius ved „Kl.

3 om E. M." Det kommer oprindelig af det latinske nona,

(d. e. den niende Time o: fra den canoniske Dags Begyndelse Kl.

6 f. M.) som i de katholske Lande brugtes om den Messe eller

Kirkesang der bor holdes Kl. 3 om Eftermiddagen, og saa-

ledes kom Ordet nun til at betegne denne Dagstid eller Klok-

keslet. I Norge bruges og Ordet Noon, samt det saaledes

rigtigere Noonsbel (Isl, nånsbil), afAlmuen, om den Tid som
forlober fra Kl. 2 til 4 E.M., samt indbefatter 1 Time for og
1 efter den egentlige nona (non). — I England betyder

noon og i Holland nocn derimod Middag (hvorfor Dagens
bele sædvanlige Inddeling i for og after noon o. s. v. deraf

tager Navn)., I det gamle Franske har none havt samme
Betydning, som Aftensang, vel og det Angelsaxiske non og
det Skotske none, skjdnt Dr. Jamieson, altfor summarisk
blot forklarer Ordet ved det Eng. noon Middag, samt det

for Skotterne særegne Middagsmaaltid. Recensionen Fhar
tillige det oldnordiske Ord for samme Time eller Klokkeslet
nemlig eykt (hvilket Ord vel i Almindelighed betegnede et

tidslob af tre Timer, men og saaledes i Særdeleshed Udlobet
af den forste eykt over den naturlige Dags sande Middag,
altsaa Kl. 3 E. M.).

8G
) Jfr ovenfor Anm. 73 med Hensyn til vor der fremsatte

Gisning.

87
) Herved maae tillige de ovrige Recensioners Variant-

tillæg eftersees. Nogle have draget denne Begivenheds Rig-
tighed,

i Hovedsagen, i Tvivl, som stridende mod Naturen,

—

men de nyeste Erfaringer i vor, i de physiske Videnskaber
°plyste Tidsalder, synes at bekræfte den, hvilket vi muelig
kunne vise i en Tillægsanmærkning, ved dette Binds Slutning,
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ved en i det physiologiske Fag særdeles kyndig Granskers

Underretninger.

8S
)

Aldeles paa den Maade som de indfodtc Grønlændere

bruge, samt af den Art, hvorafLevninger fandtes paaGrøn-

land ved dets forste Besættelse af Skandinaverne, og hvil-

ken de amerikanske Eskimoer alt i Middelalderen saaes at

bruge. See ovenf. I, 168, 170, 22S, 272, 424; jfr. S. Thor-

lacius’s Anmærkning, 1. c. S. 236-37, hvori Thorgils’s Baad

sammenlignes med de nyere Grønlænderes Konebaade, da lian

^fiskede og reiste paa den, og forte desuden med sig Vaaben,

Yærkloi og Fedevarer. At den indvendig havde Kjdl, Roer-

bænke, Krumstokke ogLangremmer af Træ, var nddvendigt

til Styrke og for at holde den udspilet”. — Foruden Fiske-

riet paa denne Skindbaad tjente opdrevne IT val fiske eller

Sælhunde samt tillige Jagten Thorgils og hans Mandskab paa

denne Tid til Underholdning, efter Varianttillægget 3, S.

JOS, af Recensionen F. Delte mærkelige Sted, oiensynlig

taget af en gammel, for Afskriveren (henved 1630 eller fur)

lier tildeels ulæselig Godex, fortjener en ndiere Undersøgelse.

Jagten siges især at have gaaet ud over Smaadyr, som, saa-

vidt man af den noget utydelige Sammenhæng kan domme,

meget lignede Egern, formodentlig i Størrelse. I Island

gives hverken Egern eller Harer, ei heller nogen spiselige

Smaadyr, foruden Fugle og Sælhunde (thi Ræven spises kun

i Hungersnød), som forfølges ved Jagten, saa at hine Smaa-

dyr saaledes let kunde forvexles af en indfødt Islænder i Mid-

delalderen. Paa Grønlands Vestkyst falde Harer i temmelig

stor Mængde, som dog efterhaanden siges at aft age. Graah

traf vel ingen Harer paa Ostkysten, for saavidt han bereiste

den, — men Scoresby (Journal &c., S. 203-204, 420) fandt

derimod langt nordligere, (skjorit og Sonden for Scoresbys

Sund), meget smaae men særdeles velsmagende Harer, af en

særegen Art, ikke større end Kaniner, som i Størrelse omtrent

svare til Egernet; han fandt ogsaa mange Been af disse Dyr
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i Eskimoernes Sommerhytter. Paa Island- haves hverken

Harer eller Egern, saa at især de af Islænderne, der ikke for

havde været udenlands, let kunde forvexle dem, hvilket dog

her neppe synes at have været Tilfældet, undtagen blandt de

sildigere Fortællere eller Afskrivere. Selv Scoresby taler

om Been af Dyr, fundne, blandt andre af Hunde og Harer,

ved ost-gronlandske Boliger, hvis Art han ikke kunde be-

stemme (videre end at det var af some other quadruped;

Journal of Greenland Voyage

,

S. 203) 5
vor antagne Læse-

maade synes da at være aldeles rigtig.

89
) At kun vilde Kot er, men ingenlunde de ellers iDansk

almindeligst saakaldte Troldkoner eller Kvinder af den over-

naturlige Trolde- eller Jætteart, menes her, er aldeles upaa-

tvivleligt, skjont de og liere kaldes juminæ gigantcæ af

Torfæus, men dæmoncs montani af Arngrim Johnsen o s. v.;

heri ere vi saaledes enige med S. Tborlacius (/. c. S. 287) i

denne hans hertil horende Anmærkning:
4
J)isse Troldkvin-

der vare hverken Hexekvinder, der lagde Vind paa Trold-

domskunster; heller ikke Skovnvmpher (faunæ) eller Luft-

Trolde (striges nqctivagai) isl kvaldriftur, skjont disse i Ed-

daerne og fabelblandede Historier ildte sjelden belægges

med Navnet: Troldkoner; men virkelige Kvindfolk af gi-

gantisk Yæxt og Kræfter. Dette Folkeslag af jotunisk Her-

komst, hvoraf enkelte Familier boede i Bjerghuler og ernæ-

rede sig af Jagt og Fiskeri, ja vel undertiden vare Men-

reskeædere, forekommer nu og da i ellers troværdige Histo-

rier, som bosatte i Finmarken, Gandvigen” (ved det hvide

Hav) uog de osten for Permicn (Bjarmeland) beliggende si-

biriske Kyster af Ishavet, som hos de gamle Nordboer ind-

befattes under det almindelige Navn Svalbard, d. e. den

kolde Kyst. Disse Jætters rette Fædreneland er da de Gam-

les Jotunheim, nuPetzara kaldet, og mod Osten begrændset

af Oby-Floden, et Land, hvis Beliggenhed Torfæus, Schdning,

Sulim og andre have bestemt. Dersom dere3 Mening, der
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ved at sammenligne Sprog og Sæder troe, at Amerika har

faaet sine forste Beboere fra visse Steder og Egne i det

asiatiske Tartari, lindes antagelig, saa er det heller ikke

urimeligt, at fra de nordostlige Landskaber i Sibcrien, der

grændser til lishavet, nogle udvandrede, enten til Fods over

lis, eller paa Baade over Sunde og imellem Oer, ere i en

fjern Oldtid slupne over til den modsatte og paa hin Side

Nordpolen liggende os nu lidet bekjendte Kant af det nord-

ligste America, og iblandt andre fra de Gamles Jotunheim

som vesten for Obyliodens Udlob grændsede til lishavet.

I)e modslaaendc Kyster af meerbemeldte nordpolariske lis-

hav, som mod Nord og Nordost nærmede sig til Osterbojg-

den af Gronland, kaldte de gamle Nordboer Hellulands

obyg'Sit'j d. e. Hellulands Udbrkener, hvilket Hel luland dog

nbie maa skjelnes fra et andet som Leif Eriksbn paa sin

Beise til Yinland opdagede. De Kyster, der ligge osten for

det nordlige Helluland faae hos Arild Hvitfeld og i Land-

nama Navn af Havsbotner. At der paa disse lishavets Ky-

ster, der ere os nu slet intet, eller dog meget mindre bekjendte

end vore Forfædre, have fordum boet og maaskee endnu boe

nogle Folk, der nedstamme fra hine fra Jotunheim udvan-

drede, bliver endnu derved saa meget mere troligt, som de

islandske Annaler, saavel som vore Tiders Oienvidner, be-

rette, at til Island, især Nordlandet, opdrive fra Havet deels

Yærktbi af Træ, som en Vandringsstav med Beenlvnap, af

usædvanlig Stbrrelse, deels Skibsilage eller Stykker af son-

derslagne Fartbier eller Baade af usædvanlig Bygning, i

hvilke Bræderne ere sammensatte, isteden for Jernsbm, som
Europæerne bruge, med Trænagler, og hverken med Pinde

af Hvalbarder eller som vi Danske kalde Fiskebeen, efter

Grbnlændernes Skik, og heller ikke med Sener af Dyr, som
Finnerne („Finlapperne

1

) pleie”. — Efter at dette var

skrevet (1808) er vor Kundskab om Gronlands Ostkyst be-

tydelig forbget og bcrigtiget ved Scoresbys og Graahs

i
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Opdagelsesrejser, hvorved det er sat uden for al Tvivl, at

den, endog meget langt mod Norden, er beboet af vilde og

hedenske Indbyggere som efter Sprog og Sæder hore til den

eskimoiske Stamme, skjont nogle blandt de af Graah scete,

i Stdrrelse, Legemsbygning, Hudfarve og shjdnne Ansigts-

træk meget nærmede sig Nord-Europæerne. Detle kan

tænkes at være slæt ved Blanding, enten med Grdnlands

gamle skandinaviske Colonister, maaskee især efter deres sid-

ste* Adspredelse eller Coloniernes Undergang, eller og ved

Mandskab fra europæiske Skibe som meget senere vides at

have forlist i Mængde ved disse Kyster. — Are Frode be-

mærker at Skrællinger eller Eskimoer havde draget omkring

baade oster og vester paa Landet, samt opholdt sig der,

fdrend Skandinaverne bosatte sig der (see ovenfor I, JGS,o. f.)

Enten disse Folk vare oprindelig komne fra zYsien eller Ame-

rica er vel uafgjort, men det forste bliver, især lor saa vidt

Ostgrdnland angaaer, hoist sandsynligt al YY ormskjolds o. 11.

Iagttagelser om den store Lighed som finder Sted mellem

Grdnlands Eskimoer og Indbyggerne paa Americas nordvest-

lige Kyster og paa de Kurilske Oer o. s. v, Paa den anden

Side er Eskimoernes Udbredelse til America bekjendl, samt

bevist allerede at have fundet Sted i Middelalderen ved for*

skjellige af os i dette Værks 1ste Deel meddelte gamle Ef-

terretninger.— Ostgrdnland har da vist og, paa samme Tid,

havt vilde Beboere af denne. Art (skjont maaskee ikke i

Mængde, hvilket heller ikke nu er Tilfældet) efter hvad

den ovenstaaende og liere nedenfor forekommende Beret-

ninger vise. Derved kan endvidere bemærkes, at Recensionen

F tillægger: at disse saakaldtc Troldkoner vare iforte Skind-

kjortler (Eskimoernes bekjendte Dragt). Med Hensyn til

det Ovenanførte bemærke vi ellers disse vore Meninger: a)

at det Land, som af vore Forfædre kaldtes Svalbard (Sval-

bord eller Svalbardi o: den kolde Kyst) egentlig var den

nordlige Deel af Ostgronland, eller og dets Cbygder over*
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hoved; b) al vore Forfædre i den ældre Middelalder

neppe kjendte her noget Helluland, og at heller ikke

de ældste digtede Sagaer satte det her; c) at de Gamles

Hajshotnar muelig ere et med de saakaldte Trollabotnar og

maaskee betegne Scoresbys Sund eller andre lignende paa

det Strog; den sidste Benævnelse viser at man antog disse

Egne for at være beboede af Trolde, hvilke man vel i de

ældste Tider forestillede sig som onde overnaturlige Væse-

ner, men senere tænkte man sig og de vilde Finlapper,

Eskimoer o. s. v. som deres Afkom og Dyrkere, i Mod-

sætning til Nordens mere civiliserede Indbyggere, der be-

tragtede sig selv som Gudernes Folk. See herom Edda-

læren og dens Oprindelse 111, 318 o. f., samt ellers paa

liere Steder. At man endog i det 14de A århundrede har

i Island, vel og i det af Skandinaverne beboede Grdnland,

kaldt Eskimoerne Trolde, vil indlyse af de Beretninger,

som vi derom paa sit Sled komme til at meddele. Mær-

keligt er det ellers at ikke allene de nuværende Ost- og

Vestgrdnlændere
,
men ogsaa deres Stam forvandte, de

amerikanske Eskimoer, kalde sig selv I/inuit eller Menne-

sker, hvilket Navn de ikke ville tilstaae Europæerne.

Dog have Vestgronlænderne i lang Tid anscet og udraabt

Ostkystens Indvaanere som grumme Menneskeædere, vel

endog som etslags Jætter eller Trolde, — hvilke disse

igjen tildeels sige at lindes paa Vestkysten. Det er da

ikke at undre over at Folk af forskjeliige Menneskestam-

jner, der sdgte at fortrænge hinanden, fordum betragtede

hverandre paa lignende Maader. Endog i vore Dage troede
• •

de fdrste Ostgrdnlændere, som saae Graah paa deres Kyst .

(Reisebeskr. S. 86) at han var en Trold eller Bjergaand

(Tunnersok eller Innuarolit, — thi saaledes kaldes disse

Væsener netop paa Dansk i Overs. af. Cranz's Beschr. o.

Grl. S. 283). Ved at indsee den rette Sammenhæng heraf
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Unde vi saaledes Mennesker, hvor Sagnet lmn taler om
Uhyrer eller Trolde. . i

90
)

Dette Sted har formodentlig været behjendt af

Navn for de skandinaviske Gronlændere, xnaaskee fordi det

var særdeles bekvemt for Sælhundefangst, hvilket Navnet

synes at vise., skjont det i de forskjellige Recensioner

skrives paa noget afvigende Maader: Selefrar , Selcfjår

,

Seley, hvorom Varianterne nærmere kunne eftersees. Med
Torfæus (S. 139) foretrække vi den fdrsle og hyppigst

forekommende Læscmaade.
01

)
Omtrent fra 19de til 25de April efter den ældste

ligesom og den nu brugelige islandske Tidsregning. Jfr.

Anni. 92.

92
)
Denne (afNordmænd og Islændere saaledes kaldte)

“Fugl er
fc

.et Slags Strandmaage eller Sdfugl som er sort

paa Ryggen og oven paa Vingerne, hvoraf den har faaet

sit Navn”, T/i. Hos Olafsen kaldes den Lanis maximus,

men Mohr og Faber, efter Linné, L. marinas (et noget

underligt Navn, især da denne og undertiden opholder

sig paa Ferskvands-Soers Holme, men alle lari dog over-

hoved kunne kaldes marini). Den plcier, forst i Mai at

lægge 2, 3, 4 guulgraae og dog spættede Æg, af 4TV Tom.

Længde. Allerede midt i Juni ere Ungerne halvvoxne og

have faaet Duun paa Kroppen (Faber Prodromus der Isl.

Ornithologie, S. 100). Heraf kunde man have sluttet sig

til Tiden for Thorgils’s Afrejse det Foraar, hvis det ikke

var blevet udtrykkelig bemærket i Sagaen paa en Maade,

som stemmer overeens hermed.

9 3
) Vi maae her gjdre Læseren opmærksom paa en be-

synderlig Fortælling om en Aarestump, hvorpaa et Vers var

indskaaret eller malet med Runebogstaver, som meddeles i

Varianttillægget 4 (S. 110) af Recensionen F. Den kunde

være dreven fra Island, eller og have tilhort den kort her-

efter ommeldte Rolf, eller en anden til disse Orkener bort-
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flygtet Skandinav, som for Tidsfordriv havde sammensat og

udskaaret Vers. En meget kortere Indskrift, med Runer, af

samme Mening (Opt var ek dasafirj er ek dro pik

,

tit var jeg

træt, da jeg trak dig) skal være opdreven paa Islands Oster-

iand, i det 17de Aarhundrede, hvoraf Biskop Th. Thorlacius

slutlede, at den var kommen fra Grdnland, muelig med

Hensyn til nærværende Beretning i vor Saga (see Slutningen

al’ Torfcci Grocnlandia

,

pag. 264), hvor ramum er en Tryk-

feil istedenfor remum . Nu maae vi meget snarere mene (hvis

denne Efterretning ikke, fra mundtlig Tradition blandt Is-

lænderne, er antagen for ny, istedenfor gammel), at en Is-

lænder har indskaaret den, som en Efterligning af den ham
Ira Sagaen bekjendte, som, saaledes forkortet paa en almin-

delig 1‘orstaaeligMaade, endnu vel hunde passe til en islandsk

Aare. Lige til de sidste Tider har man pleiet at indskjære

Vers, saavel som ogsaa Bomærker (tit sammensatte af Ru-
ner) paa islandske Baade, samt deres Aarer og andet Til-

behor, tildeels for at de skulde blive hjendelige, naar de

dreves bort ellei* fandtes opdrevne paa Stranden. Hermed
kan man nu jævnfdre Antikvariske Annaler IV, 335 og Lilje-

grens Run-Urhunder, No. 1894.
9r

*) „At toga haunk vid ci/in d. e. at trække Reb med
een, var en idet gamle Norden brugelig simpel Leg, for at

prove hinandens Styrke, og bestod deri, at tvende Karle

trak et Reb i begge Ender, som i det gamle Sprog hedder

haunk,

,

hvoraf det Danske Hanke, hver til sin Side, indtil

den ene maatte slippe eller give efter. At Grækere og Ro-
mere have havt noget lignende, og at Legen fordum brugtes

endog ved Hofferne i Danmark, kan eftersees i S. Thorlacii

Matrinu vet, Bor. pag. 21o. Mærkeligt er det ellers, at i alle

5 Haandskrifter man har brugt, findes Ordet haunk Feil-

skrevet, fordi Afskriverne ikke have forstaaet sig paa Sagen,

eller hjendt Legen”, Th. 1 vor Recension F lindes Ordet

virkelig saaledes skrevet. Ved Indledningen til Sagaens

s
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danske Oversættelse staoer en anden hidhorénde Anmærk-
ning, hvori en saadan honk siges at have været

tk
et aflangt

dobbelt Reb, hvormed tvende Personer, holdende hver

i sin Ende,
t
sogte at trække hinanden til sig; denne O velsø

omtales i Saxos 5te Bog, og i Sagaerne ikke sjelden." Jfr.

Vidensk. Selsk. danske Ordbog om Ordet Ilank eller Hanke

(II, 519) og den bekjendle Talemaade
kk
at have Haand i

Hanke med £011”; det der anforte Isl. hank burde skrives

haunk eller konk, dog vistnok oprindelig det samme som

det Engl. hankj hvoraf forskjellige lignende Talemaader

. (I have hitn at the hank o. fl.). Sjoborg giver os den in-

teressante Underretning at denne Styrkeprøve endnu bru-

ges blandt Almuen paa Gulland, og kaldes der at drage

Hank
,
dog nu mest om en Stok eller Kjep, hvorved han

vil forklare een af de paa de danske Guldhorn forekom-

mende Afbildninger. Samlingar jor Nordens Forndlskarc

III, 155, Fig. 48.

95
) Den Ypperste eller mest udmærkede blandt sin Slægt

kaldes endnu i Island ættarlaukr

,

Ætlog. Af Logen gjorde

overhoved vore Forfædre særdeles meget i forskjellige

Henseender; jfr. den ældre Edda, D. Overs. IV, 336-37.

96
) Denne Periode (som skrives temmelig forsk jellig i

samtlige Recensioner vi nu have) antage vi for en Rand-

glose, som senere er bleven indskudt i selve Texten.

9T
) Her traf vore Reisende atter vilde Beboere paa en

besynderlig Maade. Alle Exemplarer kalde disse Personer

Koner eller Kvinder, paa to nær, som atter have Trold-

eller Jætte-Kvinder (trdllkonur); et saadant synes og Tor-

fæus at have havt for sig, da han her oversætter: foemi-

nas giganteas (1. c. S. 140). At disse Kvinder have talt

Islandsk eller Norsk, cr usandsynligt, med mindre de kunne,

have lært saa meget af en anden Forviist eller Fredlos,

der opholdt sig paa Ostkysten, men Thorgils og hans

fironlanrls historiske Mindesmærker, *2 Kind.
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.

Fdige maatte forstaac deres Skrig saaledes, da de i det

samme såae at deres Baad var bleven bragt tilbage af dem,
i

som muelig, af een eller anden Aarsag ikke kunde benytte

den længer. Overhoved er det bilist sandsynligt at de Skib-

brudne have, paa deres Ophold i Ostgrdnland, havt meget

mere med dets vilde Indbyggere at bestille, end hvad der

i Sagaen fortælles. Skulde den andægtige Sagaskriver vel

have udeladt noget sligt, for ei at komme til at fortælle

noget om. at hans religiose Helt Thorgils, efter at han

var christnet, havde havt for meget Samkvem med Hed-

ninger? Mærkeligt nok er det, at Graah og hans Fdlgc,

paa h^ns Tilbagereise langs Ostkysten, mistede deres eneste

Baad ved et Vindstdd, og bragtes derved til den stdrste

Fprtvivlplsp, — men kort efter kom et Vindkast fra en

ap4$n Ifønt som mod al Forventning igjen drev den op

paa Kysten (Rpisebeskr. S. 154).— Enten have de herom-

talte Vilde reddet Thorgils s Baad, der var dreven bort

paa samme Maade eller benyttet den for en kort Tid, for

een eller anden beleilig Fangsts Skyld, og saaledes derefter

leverpt den tilbage. Graah kan ikke noksom prise de
/ %•

nærvmr.ende Ostgronlænderes Agtelse for fremmed Eien-

dom og Afsky for alslags Tyveri; see f. Ex. deres almin-

delige Vedtægter 1. c. 123 o. f.

9S
) Med Hensyn til: Kystens og de den gjennemskjæ-

rende Fjordes Beskaffenhed fortjene Varianttillæggene her

at eftersees.

") Christendommens Forhyndere i Norden indskjærpedc

meget forskjellige Forbud mod at nyde alt det som de

fremmede Kirkelove erklærede for ureent, f. Ex. Blod og

Kjod af Heste, som forhen ansaaes for sund og lækker

Fode. Det var da intet Under at disse nye Christne kun

i den yderste Ndd grebe til at nyde det Herommeldte.
1

0

°) Muelig har Thorgils slaaet Osekarrets Indhold over

den paa Soen tæt ved Baaden svdmmende Alke, som saa-
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edes meget uskyldig horn til at bære Skylden for de Reisen-

des lange Uheld. Muelig har og Thorgils, Ted at fremstille

hin Fugl som en i dens Ham lurende ond Dæmon, udsendt

af en Djævel, der fordum var bleven dyrket som Afgud,

og dog saaledes, ved en kraftig Besværgelse, forjaget fra

Fartoiet,— villet sætte Mod i sine Folk til nye og haabfulde

Anstrængelser. Ved denne Alke menes yel alca pica eller

uria Briinnic/iii (hos Graah, S. 193). Baade efter Crantz og

Scoresby pleie disse Fugle i Almindelighed at opholde sig

langt ude paa Havet, men sees sjelden i Nærheden af Kysten,

undtagen i den strængeste Kulde og da mest i store Flokke.

— De gamle Nordboer have vist havt megen Overtro om
Fugle og deres Flugt, ligesaavel som Romerne o. fl. Den

Egn, hvor Thorgils og hans Fdige siges at have været

stædte i denne yderste Ndd, synes at være den samme (i

Nærheden af Isblinken Colberger Heide) hvor Graah hele

15 Dage i Juli 1830, udstod fuldt saa store Lidelser og Fare

for at omkomme af Hunger og Vansmægtelse.
101

) Vore Forfædre meente at Dddsveien (hefoegr) laa

mod Norden, hvor overhoved Frostjætterne og flere onde

Væsener troedes at have deres Hjem.
102

)
Formodentlig varMenne Thoraren, Thorgils’s Huus-

foged eller Avlsforvalter, en Træl eller Livegen, i dethdieste

en Frigiven. Hans Bestilling briti eller bryti udtrykkes og

ved et ældgammelt dansk Ord, der senere er blevet til Bry-

die; see Kofod Anchers Udgave af jydske Lov, S. 305-306.

Var denne Thoraren en Træl, havde hans Huusbonde fuld-

kommen Magt til at skille ham ved Livet, for en blot Mis-

tankes Skyld, efter de eja gjeldende Love.

1 0 3
) Naustj endnu i Norge Nost, var fordum undertiden

etslags Bygning, hvori Skibe og deres Redskaber forvaredes.

I Island betyder det nu blot en Landingsplads, hvor Baade

opsættes og henstaae.

(14*)
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104
) Denne Gaard horte ikke, som vi strax ville scc, til

nogen af Grønlands to Bygder, men var anlagt af en Forviist

i Orken, paa et fra dem langt bortliggende og især ved far-

lige Veie adskilt Sted. At man endnu kan opdage Levninger

af flere saadanne Tilflugtssteder for Fredløse, af gammel

skandinavisk Oprindelse, paa Grønlands Ostkyst, maaskee

endog paa Kysterne af dens endnu ikke undersøgte Fjorde,

er vel mueligt, skjont det paa den anden Side er hoist sand-

synligt at saadanne Fredløse, vel ogsaa allerede i Landets

ældste Beboelsestid, endeel Skibbrudne eller til Kysten

drevne Islændere, af de mange fra Island borte Lievne Ski-

be, have ikke kunnet komme bort derfra, og saa ledes cre
• •

bievne nødte til at blande sig med Ostkystens Eskimoer,

forsaavidt de ikke ere bievne ombragte af disse Vilde. Jfr.

ovenf. Anm. 76, 89. Af forskjel lige Omstændigheder fore-

kommer det os sandsynligt, at denne Fjord har været Bcrn-

storffs Fjorden, og Stedet, hvor Thorgils landede, det

skjonne lkatamiut, hvilket Graah besøgte den 13de Juli 1S29

samt 14de April 1830 og fandtStedet uat have en ret frodig

Vegetation”, hvorfor han gjorde der en lille Samling af de

forshjellige Planter og Blomster han traf paa sin Vei. Kort

norden for ligger Oen Kemisak, som, da Graah traf der 100

Indvaanere, vel maa være, og forhen endmere have været,

en god Fangeplads, hvorved det og bliver des rimeligere,

hvadRolf efter Tillæget i Variantanmærkningen 3, S. 122, fra

Recensionen F
1
fortalte Thorgils : at et Skib, der var paa

Fangst eller Fiskeri, var den Sommer blevet seet der uden-

for Kysten, men Mandskabet var ikke kommet i Land pa^

Fastlandskysten. Ost-Gronlænderne paa Kemisak fortalte

ogsaa Graah, at de sidst i Juli eller i Løbet af August 1829,

havde seet oet eller to Skibe derudenfor. Ved det nærlig-

gende lkatamiut havde Kemisaks og flere Oers Beboere deres

Vinterboliger
; de ere muelig opførte af eller paa Ruinerne

af Rolfs her fordum værende Gaard, som vel ikke i sig selv



UDDRAG AF FLOAMANNA-SAGA. 213

har været meget solidere eller anseeligere end Eskimoernes

egne Bygninger. Derfor var det vel umuligt for Graah der

at opdage Ruiner, som da endnu robede nogen europæisk

Bygningsmaade. lkatamiut ligger paa 63° 374-', men Kemi-

sak paa 63° 36' 50" Brede, og denne mærkelige Egn, om-

trent midt imellem Gap Musling og Cap Mollke, i det Hele

lige overfor Vestmannuerne paa Island (see Graahs Reise S.

96, 96, 135.)

l0S
) Jfr. ovenfor Anm. 87. Skjdiit Drengen Thorfinn,

enten lian da var 2 eller 3 Aar gammel, ikke var noget sæd-

vanligt Brystbarn, maa her den særegne Nod, samt Mangel

paa Mad og Drikke, hvilke det hele lille Reiseselskab saa tit

havde provet, her tages i Betragtning, hvorved det ikke bli-

ver utroligt,at Faderen, afog til, i Nddstilfælde, for at kvæge

Drengen, har maattet gribe til hint synderlige Nddmiddel,

saaledes som ikke var udryddet af Drengens Hukommelse da

de kom til Rolfs Bolig. Paa denne Maade kan man vel an-

tage at den lille Thorhnn, som Sagaen beretter, blev fddt

kortefter Strandingen ved Ostgrdnlands Kyster, uden at den

sjeldne Kjendsgjernings Sandsynlighed derved rokkes. Jfr.

ovenfor Anm. 87.

10 6) Efter Varianttillæget 3, S. 122, fra Recensionen F,

fortalte Rolf, at man i den afvigte Sommer der paa Ste-

det havde seet et Skib under Landet, hvilket vel der var

en Sjeldenhed og rimeligviis tillige et Tegn paa en mindre

end sædvanlig Havis i de Farvande. I det samme Tillæg

fortæller Rolf og at Veien til Bygden (langs med Kysten)

ikke var saa lang som den var farlig eller besværlig. —
Dette synes at stemme overeens med Graahs Erfaring.

107
) Det vil uden Tvivl sige: Cap Farvel eller den

Grbnlandske Halvdes sydligste Deel.

i°8) Efter Varianttillæget 2, S. 124 fra Recensionen F
varede Reisen fra Rolfs Bolig til denne Ostbygdens Fjord

den hele Sommer, uagtet Reisen dog kunde siges at have
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gaaet temmelig godt af, eller uden tilstedte Uheld. Dog maa

man tage det i Betragtning, at det lille Reiseselshab sand-

synligvis maa have tilbragt en stor Deel af Tiden til Fi-

skeri og Jagt, for at erhverve det daglige Ophold.
109

) I de Heste Afskrifter er her en Feil indlobct; (see

Varianten 6, S. 124) i det de foregive at den herommeldte

Bjarne (hvem Suhm stedse kalder Bjdrn) var en Son af

Landnamsmanden Thorstein den Bude; — Bjarnes Fader

var Thorstein Gode, der muelig og kan have havt det om-

meldte Tilnavn, men som vistnok nedstammede fra Land-

namsmanden Rolf Rodskæg og hans Son Thorstein Rod-

næse (rauftnef). See Landnamas 5 B. 5 Cap. o. 11. St.

i io)
»pil sin Bopæl paa Brattelid, tilligemed Thorgils’s

Ven Thorstein, efter Varianttillæget. Derhen bleve og, ef-

ter det Fdlgende, deres Handels-Varer Hyttede.

111
) Til denne noget kolde Modtagelse af Thorgils fra

Eriks Side kan man tænke sig forsKjellige Aarsagcr. Hans

Ankomst skete forst 4 Aar sildigere end Erik'havde ventet;

han havde kun 3 voxne Mandfolk med sig isteden for 30

saadanne som droge med ham fra Island, da de (Ivrige vare

omkomne i Ostgrdnland, eller bortldbne fra ham, som Mis-

gjerningsmænd
;
de Huusdyr, som han havde havt med, til

Colonieanlæget, vare forlængst omkomne o. s. v. Da Eriks

hele Plan saaledes var forstyrret, maatte han være min-

dre glad over Thorgilss Ankomst paa en saadan Maade,

end denne ventede; hertil kom og, efter det Fdlgende, no-

gen Mistænkelighed, samt Frygt for at stilles i Skygge af

Thorgilss tappre Bedrifter.

1 1

2

) At Bjdrne saaledes undertiden lege med Born, uden

at de derved komme til Skade, veed man af Pieres Erfaring.

Et mærkeligt lignende Exempel fortaltes Capt. Graah afen
Ostgronlændor, hvis Pigebarn (af 6 Aars Alder) en Bjdrn

havde lobet bort med og sat fra sig paa Isen, inden den ind-
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lod sig i Kamp med dets Fader, hvem det og lykkedes at

fælde Bjornen.
1 1

3

) Denne Eriks Overtro nedstammede vel nærmest fra

Norge, og ellers fra Finlapperne, der forhen, ligesom mange

andre finske Folk, bare en overtroisk Ærbddighed for Bjor-

nen, samt viste den endog etslags Dyrkelse.

1 1

4

) Del er bekjendt at de gamle Nordboer meget tit

brugte varme Bade; Islænderne benyttede dertil de naturlig

varme Kilder, men hvor de ikke havdes, anlagdes saakaldte

Badehuse eller Badestuer; skjdnt Badningen i Husene for

længst er kommet af Brug i Island, er der dog i enhver

Bondegaards Huse et Værelse, som kaldes Badstuen (bdfi-

stofa).

1 1 s
) Jfr. ovenfor I, 652 o. f., hvor slige Sammenlignin-

ger i det gamle Norden tit gave Anledning til Uenighed og

Trætte.

ll °) Hertil var uden Tvivl Anledningen taget deraf, at

Thorgils i visse Maader, som ovenmeldt, havde givet sin

spæde Son Die.

1 1

7

)
Hermed maa dog Varianterne 2, S. 137 jævnfores.

1 1

8

) See ovenfor S. 128, Yarianttillæget 4.

1 19
) Boverne havde da forladt deres sædvanlige Opholds-

sted i (eller uden for) Eriksfjorden, og derfra taget til Ve-

sterbvgden.

12
°) Saaledes maa detle Tilnavn her oversættes *

efter

den Persons Adfærd, hvem det blev givet — thi ellers har

det forskjellige andre Betydninger; see f. Ex. Finn Magnu-

sens danske Oversættelse af den ældre Edda, III, 4.

12
1) Formodentlig detKjokken, hvori de omtalte Kokke

ellers pleiede at kaage; maaskee og roge KjSd o. s. v*

122
)
Forandre vi blot „da" til „for" saa lyder Fortællin-

gen om enDrdm, hvilket her bliver det rimeligste. En

halvvaagende kan vistnok og dromme saaledes, at han neppe

veed, enten han vaager eller drommer. En Bugtaler kunde
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ellers meget let have udovet sin Kunst paa den Maade, at

Slubene, hvis de laa nær ved hinanden, forestiltes som ta-

lende. Rovernes foran beskrevne Frygt for Thorgils hunde

ogsaa let frembringe en saadan Drom.,
1 2 3)Formodentlig en livegenlluusfoged ellerAvlsforvalter.
,24

) Jfr. Varianten. Andre have for oversat: Muligt

faae vi nu Mandskab nok med at gjore.
125

) Det Forbjerg
7
paa den sydostlige Kant af Island,

hvor den ovennævnte Leif eller Hjor-Leif, den forste Land-

namsmand Ingolfs Fostbroder, blev dræbt og jordet.
1 26

) Ved Olvesaaens daværende Udlob. Denne Ilavn er

nu forlængst gaaet af Brug. Arnarbæli har vel længe væ-

ret en Præstegaard, med en Hovedkirke, men om den da

har været det, kunne vi ikke sige, skjont vi maae formode

det af det Efterfølgende.

1 2 7
) Her menes formodentlig Althinget eller det alminde-

lige Landsthing, som da pleiede at holdes (ved Oxaraa eller

Thingvalle) ved Sommersolhvervs (eller St. Hansdags) Tide.
1 2 8

) Det er heller ikke usandsynligt at Thorgils overhoved

har været misfornbiet med Thornys alt for tidlige Gifler-

maal, da hun (efter det Ovenanførte S. 88) kun var 12 Aar
gammel da Bryllupet holdtes, og meent, at dette gjerne

kunde have være udsat noget længere, da han selv havde

kunnet bestemme hendes Medgift. Efter de Romerske,
Frankiske og Schwabiske Lovo kunde en Pige giftes saa

tidlig; i Island var det formodentlig paa de Tider ikke for-

budet, men dog usædvanligt.

I29
) .»Vadmel var fordum” (ligetil det 15de Aarhundredes

Udgang)
tkde gangbareste Vare, hvormed Indbyggerne i Island

dreve Handel, saavel med hinanden som med Fremmede.

Priserne var da, ligesom nu, til forskjellige Tider ogsaa for-

skjellige” T/u Islands ældste behjendte Love fastsatte en

Priis af en Ore i talte Sølvpenge for 6 Alen godt lovgyldigt

Vadmel, altsaa omtrent 4 Skilling Species for hver Alea.
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Dog maae vi bemærke, at hvert Hundrede her betyder 120.

Saaledes gjeldte et Hundrede Alen, ligesom Thorlacius be-

rnærher, 1 Pund Sterling efter nyere Engelsk Regning (eller

4 Danske Specier)
;

det hele altsaa 400 'Specier eller 800

Rbdr. rede Solv, som i den tidligere Middelalder, da Sblvet

I
var meget sjeldent og liostbart, udgjorde en betydelig Sum.

1 30
) Arnæs Thing, som laa paa en stor Oe i Thjorsaaen,

paa Grændsen af det nærværende Rangarvalle, Syssel, gav

fordum Arnæs Syssel, som sdgte dertil, sit Navn, men er nu

for længst afskaffet.

1 31
) Denne Thorolf er formodentlig den samme der om-

meldes her ovenfor S. 88, som den der forvaltede endeel af

Thorgils’s Eiendomme, medens han var borte paa sin Grbn-

landsreise. Suhm 1. c. kalder ham urigtig Thorodd.
132

) „Dersom her iklte er indldben Skrivfeil i Navnene,

maa Thorey, Bjarnes Farmoder, have været Soster til

Thorvor, Tborodds Moder” Tlu Det sidste er, ved For- •

glemmelse eller Uagtsomhed udelad^ i Sagaens Text, men
oplyses fuldkommen afLandnamas 5te Parts Ute Cap., hvor

de ommeldle Sustre (af hvilke Thorey dog der, i forskjeliige

Haandskrifter, kaldes Thorveig, Thorve eller Thorn ey) siges

I
at have været Dottre af Landnamsmanden Thormod Skapte

som nedstammede fra Nordmanden Oiver Barnakall.

li3
) De to sidstnævnte Gaarde i Floen ere endnu be-

boede, og bekjendte under de samme Navne, ligesaavcl som
Finarshavn paa Orebak.

4
Kaldadarnes er en Gaard tigFær-

gested
,,

(med et Hospital for Spedalske)
4t
dsten for Olves-

«aen, hvortil Overfarten fra Olveset til” (Floen og) „Ore-

bakke over Elven skete og endnu skeer med Baade” Tlu
134

)
Thorgils kaldes her Runbeboer, fordi en Lavastræk-

tting laa i Nærheden af hans Bopæl Tradarholt.

1 5 s

)
Hjalle, „en Gaard i Olveset, hvor Thorodd og Skapte

boede” Tlu Jfr. Anm. Suhm melder 1. c. Tab. LXXX at

Thorgils var 50 Aar gammel, 4a han giftede sig med Helga,

i
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136
J Om den ene af disse to Thorhaller, see Varianttil-

læget 2, S. 158, af Recensionen K,

1 37
)
Denne berømte Høvding var Hovedmanden for Chri-

stendommens almindelige og lovbestemte Indførelse ilsland.

Jfr. ovenfor II, 469 o. f., 762, 783; II, 34.

ijs) Henved Aaret 1013. Jfr. Indledningen ovenfor II,

34 samt I, 469.

139
) En Sosler til Gissur Hvide, saa at denne var As-

grims Morbroder.

uo
) Ved en besynderlig Skrivfeil (hvilket Fortællingens

Sammenhæng viser den at være) er Thorgils her, i de He-

ste Exempiarer, bleven forvandlet til Asgrim, hvorved

hele Sammenhængen forstyrres. Dette har og været Til-

fældet med de af Thorlacierne til Oversættelsen benyt-

tede Afskrifter, men er her blevet rettet. Efter Graa-

gaasens Skibsrets 2det Capitel (II, 401), skulde enhver

Islænder, der eiede eller fragtede et Skib, være pligtig at

betale Havne to ld derfor til Grundeieren.

141
) ^Saadanne Smaabonder kaldtes ellers Kotbonder (i

Middelalderen cotarii) omtrent som vore Huusmænd af Or-

det kot j en lille Bondegaard.” Tb. — Ogsaa en ringe

Hytte; Ordet er det samme som Angelsaxisk cotc

,

Kvm-

risk cwttj Engl. cottage

j

Tydsk Kote, KottCj Kate.

14 2
) De gamle Nordboer pleiede oftest at lade deres

••

Skibe staae paa Land om Vinteren; paa Orebak og der-

omkring var dette en dobbelt Nødvendighed
,
da der kun

gives slette Sommerhavne, men ingen Vinterhavn, og Ha-

vets Brændinger, i Forening med den store Elv Olvesaa,

undertiden da foraarsage store Oversvømmelser. Til en

saadan Skibstrækning, til og fra Soen, maatte Bygdens

Folk, efter Loven, forsamles, som til et almindeligt eller

offentligt Arbeide. See herom Graagaasens Søret, 2det

og 4de Capitel (II, 400, 406).

143
) Ved Oen menes her formodentlig Oen Armes i
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Thjorsaaen, hvor Herredsthinget holdtes
;
see ovenf. Anm.

130. Der hunde undertiden bosatte Mænd (buar) uanævnes

som Vidner eller Sandemænd; i al Fald shulde de, til sin

Tid, mode der*

l 'i4
) Et rimet gammelt Ordsprog, bogstavelig .oversat:

det som slikhedes af Tværen (Tværepinden eller Kohhe-

skeen) var ikke gaaet bort af Læben, eller hængte endnu

fast ved den; det brugtes vel om plumpe eller uopdragne,

maashee ogsaa tyvagtige Folk, som havde slikket saaledes i

Kjdkhenet at Levningerne paa Læben robede deres uho-

vishe eller urigtige Adfærd. Skapte vilde sige dermed, at

hans Svoger havde baaret sig heitet eller urigtig ad ved

Sogsmaalets Anlæggelse. Skule Thorlacius troede at Ord-

sproget var urigtig skrevet i de af ham brugte 3 Codices

og lægger folgende Mening deri; uImod sin Forventning

maatte han slikke Tværepinden, hvilket synes brugt om

den, som spilder Umage og opnaaer ikke sin Hensigt”.

H5
) Feilen laa formodentlig deri, at Thorgils ikke havde

stævnet Asgrim lovformelig ind for Herreds-Retten; —
muelig skulde han og have udnævnt 12 istedenfor 9

Sandemænd
,

da Sagen angik et foranstaltet Mordforsdg.

Endelig kunde Feil være indldbne ved Sted eller Tid for

deres Udnævnelse o. s. v. Jfr. Arnesens islandske Retter-

gang, S. 94, 194, 198 o. 11. St.

I4G
) Formodentlig en Nordmand. Herom er adskilligt

anfdrt i 1ste Deel, paa forskjellige Steder.

147
)
prdndarholc er en Gaard i Districtet, som endnu

er bchjendt under dette Navn. Den nævnes ellers som

®n Landnamsmands Hovedsæde.
1 48

) I Membranen staaer her et utydeligt'Ord (g’n...gar8)

der er saaledes abbrevieret, at dets rette Læsning van-

skelig kan bestemmes; dog synes det (grinngard for

g1'indgar'8) ,
at betegne et Stavrehegn omkring Gaardcns

Hjemmemark; maaskee det nu saakaldte Tungjerde (tun-
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garSr) med Hensyn til en derpaa anbragt Stakitport. Hele

Perioden udelades i de ovrige Recensioner.
' ••

1 * 9
)
Her menes muelig Thorgils, med mindre Ostmanden,

som ikke ventede at bomme i Strid paa denne lille Reise, da

for silde har besindet sig paa at hans Oxe ei var skikket til

Kamp. Denne Periode udelades ligeledes i alle andre Ex-

emplarer.

150
) At sige paa Reisen, som her var 'filfældet.

151
) Det vil vel sige: ude paa Marken, ved deres Ar-

beide. Dette bemærkes udtrykkelig i de ovrige Afskrifter.

1 5 2
) Membranen udtrykker sig saaledes som om Thorgils

og hans Hustru Helga havde brugt Iljalle, eller en Deel

deraf som Avlsgaard (bu) ; Gaardcn maatte da egentlig have

tilfaldet hende som Fædrenearv.

1 53
)
Herved maao vi dog bemærke, at 6 Exemplarcr (mu-

lig ved nyere Afskriveres Feillæsning af hartnær for hcilf)

berette, at Thorgils var næsten 90 Aar gammel. I Suhms

Tabeller til crit. Hist. af Danm. Tab. LXXX angives hans

Alder til fu!dt90Aar. BaadeArngrim Johnsen og Torfæus

havde dog foretrukket den af os an tagne Læsemaade (S5

Aar).

154
) Her er Membranens Beretning paa en meget mær-

kelig Maade afvigende fra samtlige ovrige Recensioner. De

tre nævnte Mænd synes at nævnes i den Tidsorden, hvori

de afgik ved Du den.

l53
)
Denne Periode maa forstaaes saaledes, at Skapte,

som levede paa den Tid Christendommen blev indfort i Is-

land, og blev Laugmand kort derefter, forst opbygte Kirken

paa Hjalle, ved den Bæk, hvor.hans Kone brækkede Benet;

ved denne Kirke bleve de nævnte Mænd begravne, men

deres Been flyttedes senere derfra, da Kirken blev flyttet.

1 S6
) De civrige Recensioners Tillæg, som indeholde for-

sk jellige Slægtregistre, efterhaanden fortsatte of Sagaens

Afskrivere eller Bearbeidcro, til enhvers egen Levetid, for-
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modentlig tildeels med Hensyn til hver Afskrivers Patroner,

der har ladet Sagaen afskrive, eller modtaget en saadan Af-

skrift som Gave; see Varianttillæggene, jævnforte med vor

Indledning hero venfor S. 20 o. f.

X. BRUDSTYKKER ANGAAENDE
CHRISTENDOMMENS FoRSTE INDFoRELSE PAA GRoN-
LAND EFTER FORANSTALTNING AF DEN NORSKE

KONGE OLAF TRYGGVESoN.

,
Almindelig Forerindring;.

\T . .

ore gamle nordiske Kildeskrifter kjende kan den ældste

Forkyndelse af Ghristendommen paa Grønland, som forst

skete efter Norges Konges Olaf Tryggyesons Foranstaltning,

saaledes at det hele Folk (af skandinavisk Oprindelse) antog

Christendommen af Navn, ved Leif Eriksons ivrige Virk-

somhed og store Indllydelse, i Aaret 1000 efter Ch risli Fød-

sel. — Paa en lignende Maade omvendte den samme store

(skjdnt alt for despotiske og tit grusomme) Konge hele det

norske og islandske Folk, — men hans korte Regjeringstid

endles med hans Fald (eller Flugt) i Slaget ved Svolder, og

det blev ikke hans Lod at opleve Christendommens fuld-

komne Grundfæstelse i noget af de nævnte Lande. Denne

Glæde blev forbeholdt hans ham i meget lignende Navne,

Gudson og Efterfølger i Regjeringen, Kong Olaf Haraldsøn,

i levende Live kaldet den Tykke, men efter Døden den

Hellige. Han faldt, som bekjendt, i et Slag mod sine op-

rorske Undersaatter, paa Stiklestad, i Aaret 1030, Vi kunne

her ikke indlade os paa at undersøge andre Efterretninger

°ni Christendommens ældste Indførelse paa Grønland, som

egentlig hore tik tvende forskjellige Arter. Den ene er af

fremmed Oprindelse, og henfører Grønlands forste Omven-
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delse til den fdrstc Halvdeel af det 9de Aarhundrede; —

•

den ville vi ndiere fremstille og undersoge i vore diploma-

tiske Meddelelser. Den anden, som udgiver Olaf den Hellige

for Christendommens fårste Stifter i Grdnland, er ligesaa

uefterrettelig, men vel af norsi; eller dansi; og meget nyere

Oprindelse; den ville vi dog, ligeledes paa sit Sted, tage i

ndiere Overveielse.

A. UDDRAG AF KONG OLAFTRYGGVESONS SAGA,
FORFATTET AF GUlSLuG LEIFSUN.

Vi h^ye allerede omhandlet dette Skrift i nærværende

Værks 1ste Deel S. 53 o. f. Vi bemærke kun, at det fårst

er forfattet paa Latin, sidst i det 12te eller fårst i det 13de

Aarliundrede af Munken Gunldg Leifsdn, ddd i Thingdr.e

Kloster paa Island 1218 eller 1219, samt er, efter hvad vi

1. c. have sdgt at udvikle, oversat (og muelig fordget) paa

Islandsk af Præsten Styrmer Frode, ddd 1245; see ellers

(om ham) ovenfor I, 19-29. Da Originalen forlængst er

tabt, have vi nu kun den nævnte Oversættelse tilbage, i for-

slijellige gamle Membraner, som dog (da de ere mere eller

mindre vid tloftige) ikke afvige ubetydelig fra hinanden. Da
de meddele adskillige vigtige Efterretninger om det gamle

Grdnland, ville vi her opregne dem, og tillige de paa dem

grundede trykte Udgaver. De kunne henfdres til to Hoved-

I. Stærri Saga Ol. Tryggvasonar, 221 kapituli.

på er XIII'I
1

vetr voru liSnir fra pyi er

Eirikr rauSi [for at byggja
2

Grænaland, pa for

Leifr, soi\ Eiriks, utan af Grænlandi til Noregs;

kom hamr til pråndheims um haustiS, på er Olafr

konungr Tiyggvason var kominn nor5an af Hå-

logalandi. Leifr lag8i skipi sinu inn til NiSaross,
J

) fjortan, 53, sextan, Cod. Flat.
2
) fra [ fann, fandt, op-

dagede, (urigtig), 53.

1
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3

Recensioner, nemlig: 1) Den som findes i den berdmte

Flatuebog (see ovenfor I, 197) jfr. 56 o. f. Efter den er

for det meste udgivet: Saga fiess hdloflega herra , Ola/s

Trygg<vasonar , Noregs konungs j udgivet af Biskop Tliord

(Theodorus) Thorlacius, og trykt paa Skalbolt i Island 1689,

i lo Qvartbind. 2) Dette Selskabs Udgave: Saga Olafs

Tryggvasonar ; eptir gomlam skinnhokum, trykt i Kjobenhavn

i 3 Bind i 8 (som udgjbre de tre fdrste af Fornmqnna-Sd'gurJ

1825-1827 (med tilhørende, senere udkomne, danske og la-

tinske Oversættelser). Derved ere især disse Pergaments-

Codices af den Arnæmagnæanske Samling benyttede: Nr. 61,

(dersom den fuldstændigste og fortrinligste er lagt til Grund

for Udgaven) 53, 54 og 62, alle i Folio, tilligemed Frag-

menterne 325 i (Tvart. De beskrives nærmere i Forerin-

dringen til den sidstmeldte Udgave, og synes alle at være

skrevne i det 14de Aarhundrede. Disse Haandskrifter ere 1

allerede af os lier benyttede ved at jævnføres omhyggelig,

for saavidt de indeholde Fortællinger om Grønlands Opda-

gelse og fdrste Beboelse, med et dertil svarende Stykke af

Erik den Rudes Saga (I, 198, 200-206, jfr. 172-179). Dette

Stykke af Olaf Tryggvesbns Saga (som udgjur dens 220de

Capitel i den Kjobenhavnske, men 2den Parts 61de Capitel

i den Skalholtshe Udgave) behdver derfor ikke at indfdres

lier paa ny. Derimod indrykke vi de tvende følgende

:

I. Kjobenh. Udgave, 11 215.

Da 14 Aar vare forlobne fra den Tid Erik den

Rode begyndte at bebygge Gronland 1

,
foer Leif,

Eriks Son 2
,
fra Grønland til Norge; ban kom til

Throndhjem om Hosten, da Kong Olaf Tryggveson

var kommen nordenfra Helgeland3. Leif tog med
sit Skib ind til Nidaros

4 ,
og begav sig strax til Kong

Olaf. Kongen forkyndte Troen for Leif, ligesom
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ok for Jaegar a fund Olafs konungs; boSaSi koti-

ungr honuin tru scm 6'Srum lieiSnum inonnum er a

hans fund
1

kornn, ok gekk kouungi fat au§veid liga

viS Leif; var hann fa skirSr ok allir skipvcrjar
1

hans. Var Leifr me§ konungi um vetrinn, vel hald-

inn [ok 1 g65u yfirlæti
3
.

*) udel. 54* 2

) skiparar, 54* 3
) fra [ tillægges

ANMÆRKNINGER.
*) Nemlig i Aaret 986. Heri stemme alle vore ægte Kil-

deskrifter overeens, efter hvad vi ovenfor have godtgjort I,

199-200. Denne Grønlændernes fdrste Omvendelse til den

christelige Tro maa dog vel henføres til Aaret999. — Det er

sandsynligt at vor Forfatter har regnet Grønlands Bebyg-

gelse fra Aaret 985, da Erik Røde for fuldt og fast havde

taget Bopæl i Grønland.

2
)

See ellers om ham ovenfor I, 202 o. f. hvoraf det sy-

nes at være klart, at han var født i Island.

2. Somu sogu 251 ti kapituli.

A Jvi sama vari
1

sendi Olafr konungr Giztir ok

Hjalta til Islands, sem [åSr er
2

ritat; Ja sendi liann

okLeifEin'ksson
3

til Grænlands, at boSa Jar kristni;

fékk konungr lionum prest ok nokkura aSra vig§a

menn, at skira Jar folk ok kenna Jvi
4
tru retta.

For Leifr Jat sumar til Grænlands. Hann [tok i

liafi skipshofn Jeirra manna er Ja voru ufærir ok

Jagu a skipsflaki albrotnu
5

,
ok i Jeirri somu ferS

fann hann Vi'nland
6
hit goSa, ok kom at aliSnu Jvi

sumri til Grænlands, ok for til vistar heim 1

i Bratta-

*) sumri. Sommer
,
Flat,} åri. Aar, 53* 2

) fyrr var, 53* 3
)

hinn hepna, 53. 4
) Jannig, 54; J>eim, 53, 61* 5

) brotinu, 53;

hrotnu, 54> udel Flat .
c
) saal* 54; Yindlarul, 61* ’) till, 53*
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andre Hedninger som kom til ham. DeF var Kon-
gen let at overtale Leif, og lian blev da dobt med
:| lle sine Skibsfolk. Leif var bos Kongen den paa-'

følgende Vinter over, og nod en god Behandling
og en meget venskabelig Omgang.

* I, *

3
) Fordum ihaldt Halogaland;- der havde Kong Olaf i

den Sommer omvendt en stor Deel af Indbyggerne til Chri-

stendommen.
4
)
Denne Stad, saaledes nævnt af Floden Nids Udlob

hvorved den laa (og paa Latin Niclrosia) haldes nu Trond-

hjem. Senere blev den forherliget ved Kong Olaf Harald-

sdns jordishe Levningers Bisættelse, Sbrinlæggelse ogfor-

meentlig store Hellighed, saa at Norges Erkebisp der fik

sit Sæde, og Nidaros eller Trondhjem blev da ikke allene

Norges, men ogsaa tillige de da ellers uafhængige Landes,

Islands og Grdnlands, aandelige Hovedstad (metropolis).

Selskabets Udgave II, 248.

Den samme Vaar sendte Kon# Olaf Gissur 0^
.

0 o
Hjalte til Island1

,
som det ovenfor »er skrevet; da

sendte han ogsaa Leif Erikson til Gronland for at

forkynde Christendommen der. Kongen medgav
liam en Præst og nogle andre viede Mænd, som
skulde dobye* Folket der og lære det den rette Tro.

Leif drog den samme Sommer lil Gronland. Paa

Reisen did optog han, i Havet, et Skibsmandskab,

som var heel forkommet og laa paa et ganske son-

derslaaet Skibsvrags og paa denne samme Reise

^uidt lian Viinland det G6de2
,
kom i Slutningen af

Sommeren til Gronland, og drog til Brattelid, hjem
Nulands higtori sko Mindesmærker. 2 Bind. (1^)
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\ /

.liliS til Eiriks fofiur sins; kolIuSu menn lffmn siSan

Leif liinn lieppna. En Eirikr faSir lians sagSi at

Jat var samskukla, er Leifr liafSi borgit [ok gelit

lif skipsliofn manna', ok [at er liann balSi finit

skemanninnbil Grænlantls, sva kallaSi hann prest-

inn. En Jo af [raSum ok eggjan
3

Leifs var

Eirikr skirSr t>k ,alt folk i Grænlandi.
- ' "

/
'

*) fra [ skipsliofn ok monnum, 53; gefit monnum lif, Flat.
2
)

skæmann, 53 ;
skeman, Flat. 3

) aeggjan, 54, 53*

ANMÆRKNINGER.
*) Ogsaa for at forkynde Christendommen der

$
det lyk-

kedes dem og, over al Forventning.
2
)
See herom ovenfor, I, 218 o. fV 386 o. f.

3
) Saaledes har man oversat dette ellers (saavidt Vi vide)

ubekjendte Ord. Ellers er det vor Gisning, at Ordet lige-
X I

13. AF OLAF TRYGGVESONS SAGA I SNORRE
STURLESONS HEIMSKRINGLA ELLER NORSKE

KONGE-HISTORIE.
Dette Værks sande Forhold til den nysomhandlede

storste Saga om Kong Olaf Tryggveson have vi sogt at ud-

vikle ovenfor I, 54 o. f., hvoraf det bliver hoist sandsynligt

at Styrmer Frode har, til sin -Velynders, Snorre Sturlesons

, Brug, oversat den af Gunlog Leifson paa Latin forfattede

Historie, samt benyttet derved et andet lignende Skrift af

Odd Snorreson og selv desuden samlet adskillige Folkesagn

og andre Beretninger, angaaende den nævnte Konge og

hans Bedrifter. Af det samme Værk og tillige end flere

egne Samlinger, som Sæmunds og Ares Skrifter, enkelte

Sagaer om beromte Islændere m. fl., har Snorre Sturleson

uddraget og sammensat den mindre Saga om Olaf Trygg-

veson, som indeholdes i hans Heimskringla eller Norges

Kongers Historie, hvorom vi iovrigt kunne henvise til P. E.
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til sin Fader Erik, for at opholde sig* hos ham. Folk

kaldte ham siden Leif den Heldige, men hans Fader

Erik sagde, at de to Ting gik op imod hinanden, at

Leif havde bierget et lieelt Skibsmandskab, og det

at han har fort Skademanden3
til Gronland, saa

kaldte han Præsten. Dog blev, efter Leifs Raad

og Tilskyndelse, Erik og alt Folket paa Gronland

dobl4.^ •

frem er det bekjendte Scheman, en Benævnelse for Præster

eller Troldkarle (meget lignende Grønlændernes Angekok-

ker) blandt de saakaldte Schamanske, deels ogsaa Budhisti-

ske Nationer, som endnu opholde sig baade i det russiske

og det chinesiske Rige. See Eddalæren og dens Oprindelse

1, 1^3, 137 o. f. 184.

4
) At Erik dog ikke da strax er bleven dobt, erfares af

hans Saga
;
see ovenfor I, 388 o. f.

%

Mullers behjendte grundige Undersdgelser. De herefter fdl-

gende tvende Beretninger ere sikkerlig oste af hine forskjel-

lige Kilder. Af Heimskringla haves nu adskillige Udgaver,

hvoraf to kunne ansees for selvstændige, begge i Folio,

nemlig a) ved Johan Peringskdld med hans latinske og Gud-

mund Olafsons (meget rigtigere) svenske Oversættelse i 2

Dele, Stockholm 1697, — og b) ved Schoning og Skule

Thorlacius, med deres latinske og John Olafsens (Hypnone-

siensis

)

danske (men i det 16de og 17de Aarhundredes

Sprog 1

), efter Befaling, forfattede), Oversættelse, i 3 Dele,

*) Altsaa i samme Smag og Stil som Peder Clausens for sin

Tid gode, men nu for mange neppe forstaaelige, danske Over-
sættelse, udgivet, efter hans Dod, af Ole YVorml633> og paa
ny

, men lempet efter Tidens Sprog og Skrivemaade, ved Seier

Schousbol 1757. Grundtvigs danske Oversættelse (i tre Bind) er,

som bekjendt, den sidst udkomne.

(15*)
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1777-1783, der indeholdt den Udarbeidelse af Norges Hi-

storie, som hidindtil af alle er bleven erkjendt som Siiorre

Sturlesons upaatviylelige Værk. Denne Udgave er i alle

Henseender bedre end den ældste svenske og udstyret

med forskjellige ypperlige Oplysninger og Bilage (hvori-

blandt Snorre Sturlesons Levnet ved Finn Johnsen), men
ikke desmindre trænger selve Værket dog endnu til en ny.

og mere kritisk Udgave efter de bedste ,Codices, som ikke

overalt, eller efter faste Regler, ere bievne lagte til

Grund for nogen af de hidindtil udkomne. Efter den Kjo-

benhavnske Udgave ere endvidere fdlgende tvende alfattede,

a) Konhnga Sdgui'j Stockholm, 1816-1829, i tre Octavbind

(med tilhorende særskilt svensk Oversættelse), — og b)

, Ileirnshringla, ligeledes i Octav, Leiraagarde i Island, 1804,

men deraf er kun det fdrste Bind udkommet. Den store

Kjobenhavnske Udgave af dette Værk er ellers fortsat af

Borge Thorlacius og E. C. Werlauff med tvende Bind af

andre Forfattere (foruden den 6te som indeholder Com-
mentarer og Registre) nemlig i det 4de Sverres Saga, 1813.

/

Af denne er og en selvstændig Udgave foranstaltet af dette

Selskab, som udgjor det 8de Bind af dets Fornmanna Sogur^

Kjobenhavn 1834, i 8vo. I dets Forerindring (S; XXVIII-

XXXV) have vi sogt at oplyse at den forste Afdeling af

Sagaen (til det 101te eller hoist 106te Capitel) er forfattet

af Abbed Carl Johnson (see ovenfor I, 57, o. II. St.) samt

tillige den hidindtil ubekjendte Omstændighed at Fortsæt-

telsen er udarbeidet af Islands Laugmand Gissur Hallson,

med Skalholts Biskop Paul Johnsons Hjelp eller Medvirk-

ning. Sammesteds have vi endvidere viist (S. XI o. f.) at_

Snorre Sturlesdn, foruden den ham almindelig tillagte

Heimskringla, i de o venmeldte 3 Bind, liar forfattet et godt

og kjærne fuldt Sammendrag af den stdrreSverres-Saga, dog

tildeels foroget med nye Tillæg, som en Fortsættelse af

hans nævnte Værk, passende til dets dvrige Affattelses- og

/
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I, X

* \

I %

Fremstillingsmaade, som endnu er til i en Membran, der

indeholder den anden Deel af Heimskringla (fra Begyndel-

sen af Svend AHivesdns Regjering i Norge eller det 252

Cap. af Olaf den Helliges Saga, Kh. Udg. II, 383). Denne

Codex (Nr. 47 i Folio af den Arnæmagnæanske Samling) er

bekjendt under Navn af Ejrspennill og betegnes med G i

begge Udgaver af Sverres Saga. Den (eller dens Original)

sees at være skreven i Norge. Yi anfdre dette saa udforlig

her som etslags Tillæg og nærmere Oplysninger til vore

foregaaende Undersdgelser vedkommende Svérres Saga,

her oven for I, 56 o. f. Vor der fremsatte Gisning om
SnoVres Bearbeidelse af Sverres Saga have vi, som her meldt,

nu fundet fuldkommen bekræftet, men have dog tillige, ved
%

egen nærmere Undersdgelse, erfaret at det ikke er Membra-

nen (A. M.) 327 i 4to der maa ansees for hans Værk, men

derimod den anden nu af os betegnede Skindbog. Det 5te

Bind af Heimskringlas Kjdbenhavnske Udgave indeholder

endvidere en paa Islandsk affattet Saga om Sverres nær-

meste Efterfdlgere
,
Kongerne Hakon Sverressoji

,
Guttorm

Sigurdsdn og Inge Baardsdn, tilligemed Nordmanden Peder

Claussdn Undals danske Bearbeidelse eller Oversættelse af*

en vidtldftigere Saga om de samme Konger, hvortil man

hidindtil ikke har vidst at nogen islandsk eller norsk Origi-

nal har været til. Ved at forberede disse Skrifters nye

Udgivelse for Selskabet, i det 9de og 10de Bind af dets

Fornmannci-Sogur
,
lykkedes det os dog at opdage blandt for-

skjellige Membran- Fragmenter i den Arnæmagnæanske Sam-

ling ikke allene et hidindtil ubenyttet Brudstykke, lienho-

rende til den trykte Saga, men og ikke mindre end fire

andre, horende til tre forskjellige gamle og ellers tabte

Pergaments-Codices, som have indeholdt den ovenmeldte,

nu, som det deraf sees, af Peder Claussdn virkelig oversatte

længere Saga om hine tre norske Konger. Begge disse

Sagaer antage vi for Snorre Sturlcsons egne originale Ar-
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beider, affattede eller sluttede i forskellige Tidspunkter,

hvilket vi have sogt at at vise i Forerindringen til sidst-

meldte nu (1835) udkomne Bind aF Fornmanna-Sdgur.

Endelig indeholder den Kjdbenhavnske Udgaves 5te Bind
den store Saga om Kong Hakon Hakonsdn, forfattet af

Islands Laugmand og Snorres Broderson, Sturla Thord-

son, — som og nu selvstændig er udgiven af Oldskrift-

Selskabet; — af den ville vi i det Folgende faae Leilig-

hed til at meddele korte men vigtige Bidrag, vedkommende
det gamle Gronlands Historie.

.Vi maae ellers, med Hensyn til den i Heimskringla

indeholdte Saga om Olaf Tryggveson, henvise til dette

Vjjrt Værk I, 198, hvor vi have viist at' de temmelig bety-

delige Stykker, angaaende Gronland og Viinland, som ere

optagne af Peringskold og Sckoning i deres Udgaver af
. ... —— .. . __ «

1. Hkr. S. Ol. Tv. S. Kmh . utg. /, 291.

Leifr, son Eirfks rau8a, pcss er fyrstr byg8i
l

Grænland, var petta sumar kominn af Grænlancli

til Noregs; for hann a fund Olafs konungs ok tok

vi8 kristni, ok var um vetrinn meS Olafi konungfi.y O
J

) nam, A. M. 37. Fol.

ANMÆRKNING.
r

*) Nemlig i den samme Sommer som det helgelandske

Tog', ogsaa efter Heimskringla, blev foretaget, men Kjar-
i

\

2. Somu sogu ok utgafu I, o Oo.

[penna sama vetr var Leifr, son Eirlks hins

rauSa, me8 Olafi konungi vel metinn, ok tok vi8

kristni. En petta sumar, er Gizurr for til Islands,

sendi élafr koriungr
1

Leif til Grænlands, al boSa |>ar

1

) fra [ Olafr komlngr sendi ok Jat sama vår; Kong Olaf
sendte og det samme Foraar i de durige.

I
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N
• t

Heimskringla (Khavns Udg. 1, 304-326 incl.), ingenlunde

hore til dette Værk, men ere vilkaarlig optagne i Udga-

verne fra Haandskrifter der stamme fra Flatdbogen. De

ere meddelte af os lier ovenfor I, 208-257.

Af de folgende tvende smaae Stykker er det fdrste '

udskrevet af Åsgeir Johnsens Afskrift af en forlængst

tabt Membran kaldet af Torfæus Krlngla

,

men af Arne

Magnussen Codex accidemicus primus (A. M. 35, Fol. jevn-

fort med den saakaldte Codcx JVovmicinus Nr. 37) ;
det v

andet derimod af den eneste Membran som nu Laves af

Heimskringlas 1ste Deel, nemlig den saakaldte Codex

Frisianus
,
sandsynlig skreven tidlig i det 14de Aarhundrede,

lienliorende til den Arnæmagnæanske Haandskriftsamling

som Nr. 45 i Folio, i hvilken det forstanforte Brudstykke

ikke saaledes lindes.

IIkr. OL Tv. S. Saga 95de Capitel.
%

.
/ \

Leif, en Son af Erik den Rode, som forst be-

byggede Gronland, var i den Sommer1 kommen fra

Gronland til Norge, lian begav sig til Kong Olaf og

antog Christendommen
,
samt blev bos Kong Olaf

den næste Vinter over.
j • *

tan, Bolle og liere unge Islændere af fornem Byrd, kom

til Norge, livor de, paa samme Tid som Leif, antoge den

christne Troe og bleve ddbte.

2. Samme Sagas 104de Capitel.

Don samme Vinter1 var Leif, en Son af Erik

den Rode, bos Kong Olaf, i stor Anseelse, og bavde

antaget Cbristendomiiien. Men den Sommer, da

Gissur drog til Island2

,
sendte Kong Olaf Leif til

Gronland for at forkynde Cbristendommen der, og
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• 4

kristn i
;
for hann Jat sumar tiLGrænlands. Hann

fann’ i hafi [menu a skipsflaki, ok lijalpaSi Jeim\
'p;i fann hann ok Vinland hit goSa, ok kom of haustif

til Grænlands
;

liann hafSi Jannig
5

prest ok aSra
6

kennimenn, ok for til vistar l'BrattahJ'S til Éiriks,

foSur sins. Menn kolIuSu hann sfSan Leif hinn

hepna. En Eirikr faSir hans [sagSi sva
1

, at Jat

var samskulda er Leifr haf5i horgit §kipsliofn
8

manna, i hafi, ok Jat er hann hafSi fhitt skæmann-
#

inn
9

til Grænlands; pat var prestrinn.

*) tdk, samme .
2
) fra [ skipsogn Jeirra manna er fa voru

cifærir ok lagu a skipsflaki, en Skibsbesætning af J\Jænd, som da
rare vansmægtede og laae paa et Skibsurag d. s. 3

) um, d. .y.

% 4
) sumarit, Sommeren (formodentlig urigtigt) 35, 37. 5

) me$ ser,

med sig, tilh d. s.
G
) udel. de durige

„

scgir, d. o. ») skip-

sogn, d. d. °) skemanninn, d. o. v
'

1 ' /
• s ;

1

C. AF KRISTNI-SÅGA.
$

Vi have ovenior I, 37-47 beviist, at dette Skrift,

som især handler om Christendommens Indførelse i Island,

oprindelig er forfattet af Are Frode, som en Fortsættelse

af hans forste Udkast til Landnama
,

ligesom vi og der

have bemærket de gamle Haandskrifter og Udgaver som
haves af Kristni-Saga m. ni., hvortil vi her kunne ndies

med at henvise. Den indeholder kun følgende korte Be-

retninger om Christendommens forste Indførelse i Grønland,

pat sumar for 6lafr konungr or landi su5r

til Vindlands, pa sendi hann ok Leif Einkssou

til Gronalands al hoSa par tru. pa fann Leifr Vm-
land hit go8a. Hann fann ok menn a skipflaki i

hafi. pvi var hann kallaftr Leifr hinn heppni.
| * /

%

4

f /•

I

\
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lian afreiste da strax dertil. Han traf i HavetMænd
paa et Skibsvrag og reddede dem. Da opdagede

han Yiinland det Gode, og komiEfteraaret til Grøn-

land
;
han forte derhen en Præst og andre Lærere,

og tog til Brattelid, til sin Fader Erik, for at opholde

sig der. Folk kaldte ham siden Leif den Heldige.
i

Men hans.Fader Erik sagde saa, at det ene gik op x

mod det andet: det at han havde reddet et Skibs
/ i

Mandskab i Havsnod, og det at han havde fort

Skademanden (Schemanen3

)
til Grønland, hvormed'

han meente Præsten.

ANMÆRKNINGER.
1

) I A aret 999-1000 efter Chr. F.

2
) See ovenfor S. 225-26 Anni. 1.

3
) See ovenfor S. 226 Anm. 3.

samt Viinlands Opdagelse. Vi have udskrevet dem af et

originalt Membranfragment i den Arnæmagnæanske Sam-

ling (Nr. 371 4toh for saa vidt dette ikke er blevet (uvist

naar) forsætligviis- saaledes beklippet, a*t den venstre be-

skrevne Sidekant af Bladet nu er reent borte. Resten er

taget af John Erlendsens Afskrift Nr. 105 i Folio, som dog

ikke synes at have været fuldkommen efterrettelig med
Hensyn til Skriverfeilen Vindland (Vendernes Land) isteden

for Vinland
,

Vinens Land.

Den Sommer drog Kong Olaf ud af Landet

sydpaa til Venden 1
. Da s'endte han og Leif Eriks-

son til Grønland for at forkynde Christcndommen

der. Da fandt Leif Viinland2 det Gode. Han traf

°gsaa Mænd paa et Skibsvrag. Derfor blev han
k a ldt Leif den Heldige.

i
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ANMÆRKNINGER.
i

/ |

1

)
Denne Tidsbestemmelse er især vigtig, da den skyl-

des en med Nordens gamle Historie overhoved saa kyndig

Chronolog, som Are Frode; —
-

jfr. ovenfor S. 233.
2
) Jon Erlendsen har her i sin Afskrift af Membranen

skrevet Vindland, hvilket uden al Tvivl er urigtigt, men

D AF OLAF TRYGGVESONS SAGA,
I FORFATTET VED ODD SKORBESUtf.

Forfatteren er i Almindelighed bekjendt under Navn af

Odd Munk, og han var Gunlog Leifsons Medbroder iTbing-

ore Kloster paa Island, in,en dog vel noget ældre end lian.

See ovenfor I, 53 o. f., hvor det tillige-er viist at ogsaa

denne Saga oprindelig er skreven paa Latin, og er nu

(skjont ikke fuldstændig) kun til i en gammel islandsk

Oversættelse. Af denne sidste haves kun et Pergaments

Haandskrift (i den Arnæmagnæanske Samling Nr. 310 i

Qvart) og dertil mangler dog Begyndelsen, samt ellers

ogsaa enkelte Blade. Det som er tilovers af den er ud-

En Jat er sagt at Olafr konungr Tryggvason

cristnaSi fimm lond, ok Jat folk er Jau bygSu.

En eigi var Jess at von, at folkit myndi verSa /'

lyéit, meS siSurn eSa fullri tru viå guft, Jvi at

stundin var skum, en folkit bart oc styrkt i u-

trunni oc vildi seint låta siS frenda sinna* Kenni-
I

manna fæS var oc mikil, ok Jo udjarfir Jeir er

varu, fyrir sakir uvizku oc ukunnandi at fara

me8 danscri tungu, Jvi at Jeir varu mjolc fyrir-

litnir af monnum. En Jessi eru lieiti landa Jeirra

er liann crislnaSi: Noregr, Hjaltland, Orkneyjar,

Færeyjar, Island, Groenland. Ok var Jo mjok

mc5 nafni einu cristnin i morgum stoSum, oc

\
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vistnok er foranlediget derved at et andet Land af samme

Navn var blevet nævnt, i Sagaen, lige strax i Forveien.

Udgiverne af Kristni-Saga gjengive og (S. 82) Ordet Yin-

land,, uden nogen Variant-Bemærkning; selve Navnet er

lier blevet bortklippet fra Kanten af Pergamentsbladet,

men Ordene hit go5ci ere der endnu fuldkommen tydelige.

givet i Upsala, 1691, i Qvart, men paa en (for de Tider

ved oldnordiske Skrifter sædvanlig) meget ukritisk Maade.

Dette var saa meget mere at beklage, som ingen gode

Papirsafskrifter haves, der nedstamme fra noget andet,

fuldstændigere Exemplar. Det er saaledes paa den hoie

Tid at dette mærkværdige Skrifts endnu tilværende, for-

holdsmæssig betydelige Levninger udgives med storre Noi-

agtighed, det skeer nu i de af Oldskrift-Selskabet besor-

gede F^rnmaniia-Sogurj 10de Bind. Deri forekommer kun

ellers fuigende Sted, vedkommende Grdnland. Her er

det udskrevet af Membranen
,

men læses ellers i den

svenske Udgaves 48de Capitel, S. 169-170.

Det er blevet sagt at Kong Olaf Tryggveson

1 cliristnede fem Lande1
,
og de Folk som beboede

dem. Dog var det ikke at vente at Folket skulde

vorde lydigt i Sædelighed eller fuldkommen Tro-

skab mod Gud, fordi Tiden var kort, men Folket

liaardt og liaardnakket i Vantroen, men vilde meget

nodig forkaste deri Tro som dets Forfædre2 havde

bekjendt sig til. Mangelen paa Lærere var ogsaa

stor, men de faa, som havdes, vare noget blye,

formedelst deres Vankundigbed og Uerfarenhed i at

tale det danske Sprog3

r (og) fordi de vare kun saare

lidet agtede af Folket. Men disse ercNavnene paa

' de Lande, hvilke han cliristnede: Norge, Hjaltland,

\
i

/ .

"

\
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sva myndi oc orSit hafa, nema comit hefiK annarr

at styrkja liana oc andir scc at hrjota folkit, oc

var så. meS sania nafni, er var 6lafr Haraldsson,

er po hafSi engn minna crapta, til at styrkja gu3s

cristni, en stundina miclu lengri.

ANMÆRKNINGER.
*) Sex synes dog strax efter at navngives; jfr. Anm. 5.

2
) Egentligst efter Ordet: Frænder, Slægtninge.

3
) Her er denne Benævnelse meget mærkelig i et Skrift

(forfattet i det 12te Aårhundrede) som kun angaaer Norge

og de af Nordmænd erobrede eller bebyggede Lande, —
og i en Membran der sandsynligst maa hénfores til det

13de Aarhundrede.

4
)
Orkenoerne og Shetlandsøerne ere adskilte af Natu-

ren, hvorfor de lier anfores som særskilte Lande, men i

politisk Henseende vare de, paa Forfatterens Tid, forenede,

som staaende under een Jarl, hvorfor de saaledes ere an-

tydede som eet af de 5 Lande, i hvilke Kong Olaf Trygg-

veson havde indfort Christendommen; i den Tid kunde

intet af de nævnte 4 eller 5 Lande egentlig siges at have

staaet underNorgés Herredomme, skjont dette Rige allerede
••

da havde Fordringer pa$ Orkenoerne. I en ældgammel is-

landsk Rima (eller rimet Digt) om den hellige Kong Olaf,

forfattet af Einar Gil§sdn (det andet Stykke af den store

Flatoe-Bogs Indhold) hedder det saaledes:

Fimm liefir konungr hristnat loncl

hann ck oli at ncfna.

Fem Lande Kongen christnet har,

jeg kan dem alle nævne;

dog har Skaldcn undladt at nævne dem. Jfr. det gamle

Digt Rehstejja i Script . hist. Isl. III, 235, 250.

s
)
Detté kunde dog kun siges om Norges, samt tildeels

om Orkenoernes og Hjaltlands Beboere.
&



UDDRAG AF OLAF TRYGGVESoNS SAGA. 237
• • *

Orkenoerne, Færoerne, Island, Gronland4. Og dog

bestod Christendommen paa mange Steder blot i

Navnet, hvilket og stedse vilde have blevet saa, der-

som en anden ikke var kommen for at styrke den
c/

og underkaste sig Folket5
;
han, nemlig Olaf Ha-

raldsson, bar det samme Navn, og havde ingenlunde

mindre Kræfter til at styrke Guds Kirke, men dog

on langt lænaere Tid dertil
6
. iO O

6
) Olaf Tryggveson regjerede lum 5 Aar , men Olaf

Haraldson 14 Aar (foruden de 2 som han sidst tilbragde

i Landflygtighed)
;
begges Regjering var dog meget urolig

og besværlig, saa at man vistnok maa undres over, hvor

meget disse to Konger udrettede til Christendommens Ind-

førelse og Gmndfæstelse i de nævnte Lande.

XI. OM THORAREN NEFJULFSØNS
MISLYKKEDE TOG TIL GRONLAND.

IXette Stykke udgjor det 86de Capitel i Olaf den Hel-

liges Saga, saaledes som den findes i Snorre Sturlesdns

Heimskringla
,
Kjdbenhavns Udgave II, 113-116, men det

82de i den Recension af samme som er trykt i Fornmanna-

Sdgur IV, 174-178. Iler indfore vi ‘det efter Heims-

kringla, og have her i Særdeleshed benyttet en hidindtil

ikke udgiven Afskrift (i den Arnæmagnæanke Samling

Nr. 38, Folio) af den Kjdbenhavns Universitet forhen

tilhdrende Pergaments-Codex
,

som af Torfæus haldtes

Jufi'askinna (Membrana regia— ? —) ,
men af Arne Mag-

i

nussen Coclex academicus secundus

,

og som ulykkeligviis

tilligemed saa mange andre ypperlige Membraner, bp- '

*
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brændte i Kjøbenhavns Ildebrand 1728. Afskriften, skre-

ven af Asgeir Johnsen, er kortelig ommeldt af Schoning,

i hans Fortale, S. XXV, mærket med Bogstavet D; saa-

ledes betegnes den og undertiden i de til Udgaven foiede

(men langt fra ikke fuldstændig samlede) Varianter. Med
denne Afskrift have vi collationeret folgende andre: A) As-

geir Johnsens Afskrift (isamme Samling, Nr. 35-36 i Folio)

af den (ligeledes opbrændte) Codcx academicus primus eller

saakaldte Kringla. E) en gammel Afskrift, rimeligviis tagen

efter en Pergamentsbog, af den bekjendte Afskriver Magnus

Einarsen; den findes i den Arnæraagnæanske Samling under

Nr. 70 i Qvart. F) Olaf den Helliges Sagaa i den i nær-

værende Værk tit benyttede Flatdbog (eller Codcx Flatey-

cnsis) i det Store Kongelige Bibliotliek. O) den gamle

Membran, Nr. 61 i 4, som er lagt til Grund for Udgaven

af sidstmeldte Saga i Fornmanpa-Sogur
,
4de og 5te Bind.

Thoraren Nefjulfsdn reiste ung til Norge som Skibs-

forer, og antog Daaben, tilligemed Kjartan Olafson og

liere 999. Han omtales i Ljosvctninga-Saga
(
Islendinga-

Sogur II, 15-16) som en fortrolig Ven af Hdvdingen Gud-

mund, den Rige eller Mægtige, i Oefjords Herred paa Islands

Nordland, hvor Thoraren for en Tid skal have boet paa

det saakaldte Tjornæs. I en lille særskilt Fortælling om
ham siges han at have opholdt sig en Tid ved Knud den

Stores Hof, fdrend han kom til Kong Olaf, i hvilken

Anledning han blev angivet i Norge som Forræder, men
lagde sin Uskyldighed klart for Dagen. Vor Thorarens

i det her indrykkede Brudstykke omhandlede Soreise fore-

Ferb Hrorcks
1

konungs til Islands .

Ma8r er nefndr porarinn Nefjolfsson, [kynjaSr

af Islandi"
;

eigi var hann ættslor, en
3 manna vitr-

’) Rærelvs (stedse), A, É ; Hræreks (ellers), 0 .
2
) fra [

liann var l'slenzkr matSr; hann var kynjaflr (ættaftr, O) norSan
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toges i Aaret 1020. Den Rong Rdrik (fra Norges Oplande)

som han skulde overfore til Grdnland eltør Island var, da

han ikke vilde antage Christendommen' eller hylde Kong

Olaf Haraldson, overvundet af den sidstnævnte, tagen til

Fange og blindet paa begge Oine 1017. Siden ndd han

anstændig Underholdning ved Olafs Hof, men sugte for-

skjellige Gange at myrde ham og at undflye, hvorfor hans

Overvinder tilsidst skilte sig af med ham, paa den Maade

som det her fortælles. Det er sandsynligt, at Rdriks

tro Smaasvend Finn, som undkom fra Olafs Forfdlgclser,

vilde opsoge sin forrige Herre i Grdnland, men har for-

list der ved de /efter ham opkaldte Finnbuder paa Lan-
• •

dets Osthyst, hvorom meer i Anmærkningerne til Ivar

Beres Grdnlandske Efterretninger. Thoraren Nefjulfsdn

befriede siden, ved sine Forbdnner hos Kong Olaf, Nord-

manden Asbjorn Selsbane fra en ham overhængende

Ddds$traf, og sendtes 1024 af Kongen, med vigtige Æren-

der, tvende Gange til Island, for om muligt at formaae

Indbyggerne til at hylde den norske Konge som Landets

Overherre, eller og til at overlade ham den lille O
Grimso (mellem Island og Grdnland), men Thoraren kun-

de, i disse Henseender, intet udrette. Alt dette fortælles

udforlig i Kongesagaerne. Efter den særskilte Fortælling

faldt Thoraren Nefjulfsdn
, med Kong Olaf selv, i det

store Slag paa Stiklestad J030. Jfr. ellers Saga-Bibl. III,

357, 360-07.
y

~

Kong Roreks Rcise til Island.

En Mand, ved Navn Thoraren Nefjulfson, ned-

stammede fra en islandsk Slæg t; den var ikke anseelig,

tnen selv havde han en udmærket Forstand o£ var
_ ^

'

0r landi (tur norftan land. O), lian var en islandsk Mand ; hans
Slægt var paa Nordlandet

, u4} O f
3
) allra, till. slj N, O.
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astr,
1

djarfmæltr
3

vi3 tigna menu. Hann var far-

maSr mikill ok var
3 laungum utanlendis

4
.- porar-

inn var manna ljotastr, ok bar pat mest, fra
5

live

illa hann var limaSr;, hann haf8i / nendr miklar

ok ljotar, en fætrnir voru miklu ferligri
6

.
por-

arinn var staddr i Tun sbergi
,

er pessi tiSindi

urSu
7

.
porarinn bjo på kaupskip er hann åtti, ok

æ'tlaSi til Islands um sumarit* Olafr konungr hafSi

porarin i bo8i sinu nokkra daga, ok talaSi vi8 liann

mart
8

;
svaf porarinn i konungs berbergi. pat

var einn morgin snemma er konungrinn vakti, en

a8rir menn svåiu
9

;
pa var sol farin litt, ok var

Ijdst mjok,inni; konungr så at poraVinn hafåi

rétt fot annan undan klæSum; hann så å fotinn

um hri8. på vSknuSu menn i herberginu. Kon-

ungr mælti til porarins: vakat hefi ek um lirlS,

ok hefi ek set
10

på syn, er mer 11
pykkir mikils

um vert, en pat er manns fdtr så er ek hygg at

engi [muni 1jotari finnast lier i bænum 12

,
ok

ba8 a8ra menn liyggja at, hvert svå syndist, en

allir er så, på sonnuSu at svå væri. porarinn

fann
15

hvar mælt var til, ok svarar: fått er svå

einna
14

luta at orvænt se at hitti [annat slikt
15

,
ok

J

) ok orftspakastr, A, fortisn jalir, F; hann var, og talte

meget godt for sig; han var ,
till . A, F. 2

) ortidjarfastr, O.
3
)

saal, A
f E

;

nasr, D. 4
) d Islandi annan vqtr

, en annan i

Noregi , en Vinter paa Island, og den anden i Norge, 0

.

5
)

fur, E
y
O * °) ljotari, A, E. 7

) cr atir var frasagt. Hann var

(Ja) malkunnigr Olafi konungi
J
— som ovenfor ere hievne for-

talte ;
han talte undertiden med Kong Olaf, som kjendte ham

,

till. A, E, E, 0„
8
) udel . A , E. *) i herberginu, till, A,

\

i
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frimodig i Samtaler mecl Folk af hoi Stand. Hanvar

en dygtig Sofarende, og opholdt sig længe udenlands.

Thoraren var meget styg, og havde især hæslige

Lemmer; hans Hændfer vare stygge og store, men
Fodderne dog meget grueligere. Thoraren var tilste-

de i Tonsberg da disse Begivenheder1 skete; han ud-

rustede i den Tid et Handelsskib, som han eiede, og

agtede sig til Island i den Sommer. Kong Olafhavde

indbudet Thoraren til sig, paa nogle Dage, og talte

med ham om mange Ting. Thoraren sov i Kongens

egen Sovestue. En Morgen var Kongen tidlig vaa-

gen, men andre sov; Solen var nylig opstaaet, og

Værelset ret lyst. Kongen saae, at Thoraren havde

strakt den ene Fod frem, ud af Sengeklæderne, og

betragtede den en Stund, indtil andre Folk (i Sove-

stuen) vaagnede. Kongen sagde til Thoraren: Jeg

har været vaagen i nogen Tid, og har seet et Syn

som jeg anseer for meget mærkværdigt, men det er

en saadan Menneskefod, at jeg neppe troer at nogen

styggere end den kan findes her i Staden. Kongen
bad derpaa de andre at see efter, om de ikke vare

af sammeMening, ogalle som saae (Foden) bekræf-

tede Kongens Udsagn. Thoraren mærkede, hvortil

denne Tale sigtede, og sagde: faa Ting ere saaledes

beskafne, at der jo ikke gives noget lignende, og det

10
) um hugleidt, O .

J1
) helir fyrir augu borit, ok, till. O,

12
) fra[ skuli hér i kaupstaftinum Ijdtari vera, A, J2, F. l3

) så,

Saa, O. 14
) herra, cinhverra, O. 1S

)
Jjvilikt, O; fra [ annan

slikan, A, J2.

Groalands historisk* Mindesmærker* 2 Bind, il f))
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er |>at Kkligast at hér sé enn svå. Konungr

mælti: heldr vil elc Ja vi
1

at fulltmgja
2

,
at eigi

mani fåst jamljotr fotr
3

. på mælti porarinn: buinn

em elc at vefcja iim', at elc mun finna i lcaupbæn-

um s

. Konungr svarar: på skal så oklcar kjosa

hæn af oftrum, er sannara liefir. Svå skal vera,

segir porarinn. Hann hrå på undan klæSunum

oSrum fætinum, ok var så cngum mun fegri, ok

var par af hin mesta
6

tåin. på mælti porarinn:

sé hér nu, konungr7

,
annan fot, ok er sjå pvi

ljotari, at hér er af [en mesta" tåin, ok å elc nu

veSféit. Konungr segir: er liinn fotrinn pvi 6-

fcgri
9

,
at par ero V tær ferligar å peim

,
en hér

ero III1
10

,
ok å ek

11
at kjosa hæn at per. por-

arinn svarar”: dyrt er drottins or§, eSa liverja

bæn villtu” piggja. Konungr segir: på, at pu

flytir Hrorelc konung” til Grænlands, ok færir

hann Leifi Eirikssyni”. porarinn svarar: eigi

hefi ek komit til Grænlands. Konungr segir:

farmaSr
16

slilcr sem pu ert, på er pér nu mål at

fara til Grænlands, ef pu hefir par eigi fyrr komit.

[porarinn svarar fåu um petta mål fyrst. En

t

J

)
hinu, O. 2

) fylgja, F, 0.
3
)
ok svå f 6tt ek skylda ve$ja

um, om jeg end skulde vedde derom
,
till . A, E, F, O. 4

) fat vift

y'Sr, det med eder, till. A, E, F, 0

.

5
)
kaupstafcinum, A,E, O;

till. O. 6
)

minsta, den mindste, A, E,F. 7
)
herra, O. 8

) ein,

Aj Ej O. 9
) ollu ljdtari, O. 10

) cinar, till. O. X1
) vist, till. O.

1

2

) fat er f6 mælt, herra, segir pdrarinn, at fat se jafnan ljdt—

ara, er eigi er me$ feim hætti, sem Kristr helir skapat fur

ondverflu, en hår mun sannast hit fornkvefcna, at, man siger

dog,
Herre, sagde Thoraren

}
at det er stedse styggere, der ikke er
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er rimeligst, at det samme bliver Tilfældet lier.

Kongen svarede: Jeg vil heller anderstotte den Gis-

ning, at man ikke kan opdage nogen Fod, der er

saa hæslig som denne. Da sagde Thoraren: Jeg er

beredt til at vedde derpaa, at jeg nok kan finde en

saadan heriKjobstaden. Kongen svarede: Da skal

det staae den af os, som har Ret, frit for at begjere

noget afden anden. Lad saa være, svarede Thoraren,

i det han strakte ud af Sengen den anden Fod, som
ikke var det mindste smukkere end den anden, o«raf

7 o
den var den store Taa borte* Da sagde Thoraren:

See nu her, Konge, den anden Fod, og den er styg-

gere, fordi den mangler den store Taa, og nu har

jeg vundet Veddemaalet. Kongen svarede: Den an-

den Fod er saa meget uskjonnere, som den har fem

hæslige Tæer, da dog her kun ere fire, og det er mig

som har Ret til at faae en Bon opfyldt af dig. Tho-

raren svarede: Dyrt er Drottens Ord2
,
men hvad er

det vel, som du vil begjere af mig? Kongen sagde

da: det, at du overbringer KongRorik til Gronland

og afhænder ham tilLeifErikson3
. Thoraren svarede:

Jeg har aldrig været i Gronland. Kongen sagde:

For saadan Somand som dig er det da nu paa Tiden

at du gjor en Reise til Gronland, hvis du ikke har

været der for. Thoraren svarede, for det forste, ikke

dannet saaledes, som Christus havde skabt det fra Begyndelsen
af, men her opfyldes vel det gamle Ordsproget, till. O. 1

3

) vilit

af mér kjtisa eflr, 0 .
14

)
udeL A, B ; lit, till. O. 1

5

) x Bratt-

ahl$, paa Brattclid, O, 1 °) siglingamatir, O.

' (16*)
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er konungr liéllt fram Jessi malaleitan, Ja veikst

porarinn eigi meft ollu af liendi, ok mælti sva
1

:

heyra skal ek yftr lata, [konungr
2

,
bæn Ja, er ek

haffta liugat at
3

biftja, ef mer bærist veftleit
4

,
[en

Jat er at
5

[gérast hirftmaftr yftar
6

;
en ef Jer veitit

mer Jat, Ja verft ek
7

skyldari til, at [leggjast*

eigi undir liofut Jat
9

er Jer vilit krafit
10

hafa
11

.

Konungr jataSi Jessu, ok gerftist porarinn hirftmaftr

lians
12

,
pa b jo porarinn skip silt, ok er hann

var buiun, Ja tok liann vift Ræreki konungi.

En er
13

Jeir skildust, Olafr konungr ok porarinn,

Ja mælti porarinn: nu berr sva til
14

,
konungr,

sem eigi er orvænl, ok opt kann verSa, at ver

komim eigi fram Grænlandsferftinni
,
ok berr oss

at islandi eftr oftrum londum, liyerneg skal ek skilj-

ast vift konung Jenna, Jess at yftr megi lika?

Konungr svarar: ef Ju kemi* til Islands, Ja skalt

Ju selja hann i hendr Guftmundi Eyjolfssyni eftr

Skapta logsogumanni
15

,
eftr oftrum nokkorum hofft-

ingja
16

Jeim er taka vill vift vinattu minni ok

jartegnum
18

. En ef Jik berr at oftrum londum,

Jeim er higat
19

eru nær, Ja liaga Ju sva til at

Ju vitir vist, at Hrorekr komi aldregi h'fs
20

til

1

) fra [ udel. O. 2
) herra, F. 3

) fra [ byers ek irumda

yftr O. 4
) ja, svarar konungr, fat er vist til; till. O. s

) fra

[udel. O. °) fra [ ek vilda (vil) biftja yftr hirftvistar, A, E,

F, O. 7
) raiklu, meget ,

till. O. 8
) fessa ferft, denne Reise

,

till. 0.
9
) eftr fat annat, eller det andetø O. 10

)
kvatt, A, E.

JI)/ra [vc*la yftr ok gera yftvarn vilja; komingr jatafti fessu ok

gerftist glaftr, F. 12
) jatti porarinn fa at taka vift Hrærcki

;

Thoraren lovede da at tage mod Rorelc
,

till. O, 13
) aftr, for end

,

Y

/
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# , I

noget afg'jorende herpaa, men da Kongen med Iver

sogte at faae sin Villie frem, undslog Thoraren sig

ikke ganske, og talte da saaledes: Jeg skulde dog,

Konge, lade Eder hore den Begjering, som jeg

havde isinde at forebringe, hvis jeg havde vundet

Veddemaalet, den nemlig, at jeg maatte antages til

eders Hirdmand4
;
dersom I opfylder den, saa bli-

ver jeg end pligtigere til at soge at udfore alt det

som I vilde kunne fordre af mig. Kongen tilstod

det Forlangte, og Thoraren blev antaget som hans

Hirdmand. Thoraren udrustede derpaa sit Skib,

og da han var seilfærdig, modtog han Kong Rorik.

Da Thoraren derpaa tog Afsked med Kong Olaf,

sagde han: Skulde det træffe sig, Konge, som ikke

er utænkeligt og som ofte kanhændes, atvorGron-

landsreise ikke kan fuldbringes, men at vi drives til

Island eller andre Lande, hvorledes skal jeg da

skille mig af med denne Konge saaledes, at I bliver

tilfreds dermed? Kongen svarede: Hvis du kommer

til Island, skal du afhænde ham til Gudmund Ejol(-

son, Laugmanden Skapte5
,

eller een af de andre

Hovdinger som vil modtage mit Venskab og de af

di o- medtag ne Bevisligheder. Hvis du derimod dri-
O O G;

ves til andre Lande, som ere os nærmere, da maa

du bære dig saaledes ad, at du kan være sikker paa

at Rorik aldrig mere skal komme levende til Norge,

O. i«) herra, till, O, 1S
) logmanni, O. l6

)
liofSingjuin, andre

Roudinge, A> E, 0 .
17

)
vilja, ville, A,E, 0 .

18
) livar sem J>ik

kann at Lera, till. O. l9
)

lier, A
,
E. 20

) sit5an, siden, A,Ey
aPtr, tilbage, O .
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\

Noregs, en ger pvr at eino, at
1 pu ser engi onnor

faung a
2

. En er porarinn var buinn, ok byr gaf,

pii sigldi hann allt utleiS
3

,
ok stefndi liann i [liaf

ut
4

. Honum byrja&i eigi skjdtt, en liann [vildi

hvergi vi5 land koma . Hann sigldi fyri siinnan

Island, ok hafåi vita af
6

,
ok svii vestr am landit

i Grænlands haf. pa fékk hann réttu stora
7

,
ok

er a leiS sumarit, tok harm Island i BreiSafirSi.

porgils Arason kom fyrst* til peirra
9

virSmga-

manna. porarinn synir
10 honum [orSsending ok vin-

attumal
11

ok jartegnir 6lafs koniings, [erfylgSu
12

viSrtoku Hroreks koniings. porgils varS viS vel,

ok [hauS til sin
13

Hrorelci komingi, ok var hann

me'S porgilsi um vetrinn
14

. Hann undi par eigi
15

,

ok heiddi at porgils skyldi
16

fylgja honum til

GuSniundar, ok segir, at liann pottist pat spurt

hafa, at meS Guftmundi var rausn mest a Island i,

ok væri hann honum til handa sendr. porgils

gerSi [sem liann heiddi, fékk menn til
,
ok let

fylgja honum til [handa Gu'Smundi
17

ii MoSru-

vollum. Tok GuSmundr vel viS Hroreki fyri

sakir orSsendmgar
13

konungs, ok var. liann me5

*) ef, dersom, A, E. 2
) Her har D Kapitelskifte

,
og tilfdier

denne Overskrift: Li'fldt Hroreks, Roriks Endeligt. 3
) litleifti

fyrir utan cyjar (allar), ok norftr fra Liftandisnesi (fyri Lfåandis-

ncs); ud til Soes, uden for Oerne og norden for Lindesnæs
,

till•

Ay E, Fy O. A
) lit i aSalhaf, O. 5

) fra [ varaflist fat mest, at
I

koma vift landit (hvergi viS Noreg), tog sig mest i Agt for at

anlohe Kysten (Norge), A,E
,
O. 6

) land i, till, O. 7
) vålk mikit

(jnikil), en 5 omtumledes meget (paa Ravet), men,
till. A,E,F, O.

8
) udel. A,

E, F, O. °) fyrstr, till, her, A, E,F
}
O. 10

) syndi,F;
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men dette maa dog kun skee i det Tilfælde, atingen

tinden Udvei er muelig. Ua Vinden blev god, gik

Thoraren under Seil, seilede ud afSkjærgaarden, og

satte sin Kaas lige ud paa Havet. Han fik siden me-

gen Modvind, men vilde dog ingensteds anlobe Ky-

sten. Han seilede sonden for Island, saaledes at ban

havde det noget nær i Sigte, og derpaa vester om

Landet ud paa Gronlands Hav. Da fik ban store

Sostyrtninger, og da det led ud paa Sommeren maatte

han anlobe Island, i Bredefjords-Bugten. Af an-

seete Mænd var Thorgils Areson6 den forste som

besogte dem. Thoraren viiste ham Kong Olafs Bud-

skab, Venskabsyttringer og Jertegn, til den som vil-

de tage imodKong Rorik. Thorgils gav et godt Svar

lierpaa, og indbod Kong Rorik til sig
;
han blev bos

Thorgils den næste Vinter over. Længere fandt han

sig ikke fornoiet der, og begjerede at Thorgils skulde

folge ham til Gudmund, samt lagde til, at han hav-

de hort, at i Gudinunds Huus gik det overflodigst

til
7 paa hele Island, samt paastod, at han egentlig

var sendt til ham. Thorgils opfyldte hans Begje-

ring ved at skaffe ham Ledsagere, som fulgtes med

ham til Gudmund paa Modrevalle. Gudmund tog

vel imod Rorik forKongens Budskabs Skyld, og han

blev hos Gudmund den anden Vinter over. Da

segir, siger
,
A9E

;

sagfti, O. 1 *) fra [ or<5sendi'ngar, F, 1 ~) fra [

til, F, 1

3

) fra [t6k fegar vi«, O. 14
)
aReykjahdlum, paaReik-

hole, till. O. 1S
) lcngr en fann vetr, till, 0.

16
)

l&ti, vilde lade

Csig folge), A , E,F ; skyldi lata, skulde lade o. s. v., 0 .

17
)

Gufcnumdar, A, E, O ; fra [ ligeL, F. ,H
) Olafs, F

,
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GuStnundi vetr annan. på undi liann par eigi

lengr. på fékk Guftmundr honum vist å litium

Læ er lieitir å Kålfskinni, ok var par fåti lijona.

par var Hrorekr Linn priSja vetr, ok sagSi hann

svå, at si8an er hann let af konungdomi, at liann

liefSi par svå verit, at lionum liefSi Lezt pott, pvi

par var hann af ollum mest metinn. [Eptir um
sumarit fékk

1

Hrorekr sott, på er liann leiddi til

Lana. Svå er sagt, at så einn konungr livilir å

Islandi. porarinn Nefjolfsson hafSist sfåan lengi i

forum
2

,
en var stundum meS Olali konungi.

s

) fia. fpA tdk, O. 2
) kaupferfcum, O.

ANMÆRKNINGER.
2

) Kong Rorilts sidste Forsog paa at myrde Rong Olaf,

ved et Dolkestik, midt under Gudstjenesten, i Kirken, paa

Christi Himmelfartsdag.

2
)
Et gammelt Ordsprog; dets forste Ord Letyder Laade

dyrt og dyrebart, ligesom fordum i det Danske, samt endnu
\

det Engelske clearj Tydske theuer

;

Drottens (af Drot, i det

gamle Sprog drotti og drottinn
)
er lier det samme som Her-

rons eller Herskerens.

3
) Denne Leif, Son af Erik den Rode, tit nævnt i detFo-

regaaende, har Kong Olaf vel anseet for den ypperste Hov-

ding paa Grdnland. Dog kjendte Kongen der end liere an-

seelige eller udmærkede Mænd, efter lolgende Beretning af

Snorrc i hans Sagas 134te Capitel (Hkr. II, 204) : Hann
haJSi haft orSsendingar ok gcrt ser marga vini hæSi d Is-

landi okGrænlandij ok svå i'Færcyjum

;

Wfc
han havde og sendt

Budskaber baade til Island og Grdnland, saavei som og til

Færderne, samt erhvervet sig der mange Venner/’ Jfr.

Forum. S. V, 279. — Der gives endog en gammel Beretning,
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fandt Rorik sig ikke længer fornoiet der. Gudmund
skaffede ham da Ophold paa en lille Gaard som kal-

des Kalvskind
;
der var kuiifaaFolk; der var Ro-

rik den tredie Vinter, og udlod sig med, at han

ingensteds havde fundet sig saa vel tilfreds som der,

siden hans Kongedomme ophorte, fordi han der blev

agtet mest af alle. Den næste Sominer faldt Rorik i

en Sygdom, som gjorde Ende#paa hans Liv. . Man
siger at han er den eneste Konge som har sit Hvile-

sted paa Island. Thoraren Nefjulfson foretog sig

efter den Tid mange Soreiser, men opholdt sig dog

stundom hos Kong Olaf.

i Flatdbogens Færeyingasaga (Rafns Udgave 1833, S. 189)

som vil vide at I(bng Olaf har underkastet sig Grdnland,

denne nemlig: ((Rettliga hafafroSir menn svd ritat oh sann-

liga sagt, at Olafr konungr hafi skattgilt oli pau lond, er jul

hggja undir Noreg utan Island, fyrst Orkneyjar, Hjaltland,

Færeyjar ok Grænland Kyndige Mænd have rigtigen

skrevet og med Sandhed berettet, at Kong Olaf har gjort

alle de Lande, som nu ligge under Norge, Island undtaget,

skatskyldige; forst Orkenoerne, (siden) Hjaltland, Færderne

og Grdnland.” Her have vi Kilden til lignende nyere Be-

retninger, saavel i den rimede danske Grdnlands-Krdnike,

som hos Arngrim Johnsen og Theodorus Thorlacius i deres

forskjellige Skrifter. Jfr. Torfæi Grænlandia S. 242. Vi

komme til at drdfte denne Beretning nærmere i det Føl-

gende, men da vi ikke antage den for beviislig af flere

Kildeskrifter, indromme vi den ikke nogen særegen Plads i

nærværende Værk. 41

*) Dette gamle Ord oversættes vel tit ved Hofsinde, hvor-

ved det dog ikke fuldkommen udtrykkes, da Hirdmændene ,
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tillige ansattes yed Kongens Livvagt, som da var i megen

Anseelse, omtrent som den adelige Livgarde i nyere Tider

ved visse europæiske Hoffer. De norske Kongers saakaldte

Gjæster (Fremmede som opholdt sig ved Hoffet i nogen

Tid) og faste Huskarle, vare ligeledes forbundne til Krigs-

tjeneste, men vare mindre anseete end Hirdmændene.
s
)
Om Hovdingen Gudmund Eyjolfsdn (paa Islands Nord-

land), see Indledningen,— men om Laugmand Skapte Tho-

roddson (en Son af den bekjendte Thorodd, Gode i Olves,

boende paa Sonderlandet)
;

see ovenfor II, 152 o. f., 220

(Anrn. 153). Han ddde enten sidst paa Aaret 1030 eller

forst i 1031.

6
) Om Hovdingen Thorgils Areson (boende paa Reik-

hole, paa Islands Vesterland) see ovenfor I, 152—155, 169.

Mere om ham forekommer i FostbræSra-Saga

,

af hvilken et

betydeligt Stykke vil udgjore den næste Afdeling af nærvæ-

rende Værk.
7
) Originalens korte Ord rausn er meget udtryksfuldt,

da det betegner baade Pragt, Overflod, Gjæstfrikfed og

Gavmildhed.

XII.

UDDRAG AF FOSTBRÆDRA-SAGA

,

ANGAAENDE THORGEIR HAVARSONS DRAE
OG THORMOD KOLBRUNESKALDS OPHOLD

I GRONLAND.

•Denne Saga indeholder vigtige og interessante Efterret-

ninger om det gamle Grdnland i den forste Halvdeel af det

Ilte Aarhundrede, hvilke vi her meddele vore Læsere.

Landets næstypperste (om ikke i Grunden mægtigste) Hdv-

ding, Thorgrim Trolle, anldber Island paa en Handelsreise,

i
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og indvikler sig i dets Stridigheder ved at være sin islandske

Handelsfælle, Thoraren Ofse, behjelpelig til at ombringe

Landets mest uforsagte, men tillige alt for stridbare Kæm-

pe, Thorgeir Havarson, den norske Kong Olaf Haraldsons

Hirdmand. Thorgeirs efterladte sorne Fostbroder Thor-

mod drog fra sit Fodeland, for at hævne den Faldnes Ddd,

blev ligeledes norsk Hirdmand, og drog til Gronland, kun

udrustet med sine egne Vaaben og Kongens Anbefaling til

dette Lands (af Navnet) ypperste Hovding, Thorkel Leifsdn,

Erik den Rodes Sonneson. Thormod fik vel sit Ophold hos

ham, men forbrod snart hans Venskab formedelst et i Hid-

sighed begaaet Drab, for, efter den Tids Tænkemaade, at

hævne en haanlig Fornærmelse. Ikke desmindre vovede

Thormod at efterstræbe og ombringe Trolle, og udsætte sig

for hans mange mægtige Slægtningers og Venners Forfol-

gelser. Paa en næsten vidunderlig Maade, men dog med

dybt beregnet Snildhed, ombragte han, efterhaanden, fire

af Trolles tappre Brodersonner (og end flere Mænd), saa at

kun een anseelig Mand af denne Familie synes at have over-

levet de andre. Gjennem de stdrste Farer og heftigste

Forfolgelser slap Thormod, dog adskillige Gange svært saa-

ret, men Idnlig huset og helbredet ved Iljelp af enkelte Ind-

fodte, tilsidst fra det Land som han havde skilt ved dets

vældigste Hdvdinge, og kom lykkelig tilbage til Norges

Konge, som glædedes over den for Thorgeirs Drab vel ud-

forte Hævn, samt siden agtede og lonnede Thormod som

een af sine ypperste Skalde. Thormod var sin Hersker ikke

mindre hengiven, og fulgte ham trolig i alle hans Gjenvor-

digheder, indtil han, efter Kongens Fald paa Stiklestad, der

fandt den inderlig dnskede Heltedod.

Hverken den udfdrlige Meddelelse af denne vor Sagas

ellers læseværdige Slutning, eller dens fdrste Halvdeel ved-

kommer os egentlig ved nærværende Værks Udgivelse, da

Helten Thormod langt fra ikke horte til Gronlands ægte
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Nybyggere eller Indbyggere, men snarere affolkede end

befolkede Landet Dog finde vi det passende her at med-

dele vore Læsere et kortfattet Udtog af de tvende her

nævnte islandske Heltes ellers i Sagaen udforlig skildrede

Levnet 1
.

Baade Thorgeir og Thormod vare fddte og opfodte

i Isefjorden paa Islands Yesterland. Begges Fædre vare

Bonder, aldeles ikke beslægtede med hinanden. Berse

(eller Besse) Thormods Fader, var efter Landnamas 2 B.

29 Cap., en Son af Haldor, Son af den Gunnbjdrn som

forst opdagede Gunnbjornsskjærene og tillige var den for-
i

ste Europæer som saae Grdnlands Fastland, og underret-

tede andre derom (seel, 71 o. f.). Dé førstnævnte indgik

allerede i Barndomsalderen, et svorent Broderskab, og lo-

vede liditidelig : at den af dem, som overlevede den anden,

skulde hævne hans Drab. Deres stridbare Sindelag og

idelige Vaabendvelser lode dem allerede da forudsee at den

da for hæderlig og dnskelig anseete Vaabendod vilde blive

deres Skjæbne. I denne Anledning bemærker Sagaens

Forfatter
: tk

Endskjdnt Folk paa den Tid kaldtes Christne,

var Christendommen dog meget ung og ufuldkommen, saa

at mange af Hedenskabets Gnister endnu ulmede i manges

Sind og Vaner. — Det var een af Oldtidens Skikke at

tappre Mænd indgik den Pagt mellem sig, at den længst-

*) Uddrag deraf findes a) i Arngrim Johnsens uudgivne Græn-
landia fiteCap, og i Einar Eyjolfscns paa Skalholt trykte islandsk

Oversættelse (det er især forsaavidt urigtigt at de lieelt forskjellige •

Steder Langaues og Longunes paa Gronland antages deri for eet

og det samme), b) Torfæi Ilisioria Norvegica III, 162>I90 o, f.,

og især, med Hensyn til det her beskrevne Gronlandstog, i hans

Grænlandia S. 157“192» c) i P. E. Mullers Saga-Bibliothek I,
•

153-159. Dog har ingen af disse Forfattere kjendt Sagaens æld-

ste Recension, som nu udgives af os, efter en ældgammel, hidind-

til i den lærde Verden ubekjendt Membran, for saa vidt som den

vedkommer Grønlands Historie,

(
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levende skulde liævne den andens Drab. De skulde gaae

gjennera tre opreiste Jordringe og det ansaae de for en Eed.

Det skete paa den Maade, at man opskår tre lange og

tynde Græstorv (ved Siden af hinanden); med begge JEn-

der skulde de alle være faste til Jorden, men opldftes

saaledes i Midten, at den sværgende kunde gaae under

(eller igjennem) dem 1
. Denne Leg uddvede 2 ogsaa Dren-

gene Thormod og Thorgeir.” Der gaves ellers liere Cere-

monier i Hedenold ved Fostbroderskabets Stiftelse, end dc

som ommeldes i den, og de beskrives noiere i andre Sagaer 3
,

men— hin Drengeleg blev dog i den voxne Alder til ramme

Alvor, samt havde med Tiden en stor (og rimeligviis afgjo-

rende) Indflydelse paa Grdnlands Herskerfamiliers og dets

egen Skjæbne. Vore Fostbrddre sogte og i deres Opvæxt

at ligne Hedenolds Kæmper i urolig og stridbar Færd,

hvorved de ind vikledes i mange og langvarige Feider.

Thorgeir var kun 15 Aar gammel, da han hævnede sin

(for hans Skyld fra Isefjorden bortviste) Faders Drab,

ved at nedlægge hans tappre og mægtige Banemand. Siden

1

) Denne symboliske Eed blev vel aflagt ved den nordiske He-

dendoms hoieste guddommelige Ægtepar, alles Forældre: Odin

(Alfader), Himmelens Gud (thi Loftet aflagdes under den frie

Himmel) og ved Frigga, den frugtbare Jords Gudinde, alles fæl-

les Moder. De Sværgende, opfostrede tilsammen ved hendes

Barm,, satte dette naturlige Fostbroderskab, ved hin Ceremonie,

i det virkelige Broderskabs Sted.

2
)
Efter de i (AA) B, C og G forekommende Læsemaader : denne

Ed aflagde o. s. v.

3
) Hoist besynderligt er det, at netop et færoisk Digt, som er

vedligeholdt ved Traditionen lige til vore Dage, om Thormod og

Thorgeir (hvilket vi nærmere ommelde ved denne Indlednings

Slutning), strax i sin Begyndelse beretter at disse Fostbrddre

^blandede Blod med hinanden” (rora saman droyra) , saaledes

som Ceremonierne især beskrives i den ældre Edda (see den dan-

ske Oversættelse II, 287, 308-9, IV, 88) Vblsunga-Saga 31 Cap.

og i Gisle Sarsons Saga 6te Capitel.
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begik han paa Island, Tid efter anden, 9 forskjellige Drab,

foruden de 3 som berettes i det Stykke af Sagaen som vi

ber meddele. Nogen Tid af sit Liv tilbragde Thorgeir i

Norge, som Kong Olafs Hirdmand, gjorde et Streiftog til

England og Irland 1

,
samt var med paa et krigersk Ledings-

tog fra Orkenoerne. Endskjont han udenlands vandt megen

Anseelse, reiste ban dog, mod Kong Olafs Raad, tilbage til

Island, hvor Fredldsheds Dom var gaaet barn over, og be-

skyttedes der et halvt Aars Tid af sin Yen og Frænde, Hdv-

dingen Thorgils Aresdn, men skulde atter afgaae til Norge

med den sidstnævntes Broders, liluge Aresons Skib, da

Stolthed eller Hævngjerrighed forforte barn til end et Drab,

som strax derefter kostede hans eget Liv. Thorgeirs Fost-

broder Thormod hjalp liam trolig i adskillige af lians blo-

dige Foretagender, men skiltes dog, for en Tid, fra ham,

fordi Thorgeir dnskede at prove Styrke med ham, efter at

have erklæret sig og Thormod for de raskeste af alle andre

Mænd, hvilket den Sidstnævnte ei heller vilde ganske sam-

tykke. I sin Ungdom gjorde Thormod sig ellers mere he-

ltjendt ved forskjellige Kjærlighedsforstaaelser, og sine

Digtninger til elskede Moers Pris, end ved sine Helte-

gjerninger. Om hans Udenlandsreiser ere denne Sagas for-

skjellige Recensioner tildeels uenige, hvorom vi forelobig

kunne henvise til dens trykte Udgave.

Folgende Haandskrifter, som endnu haves af Sagaen,

ere af os ved den nærværende Bearbeidelse fra vores Side

bievne benyttede.

Vi have bragt i Erfaring at i det mindste tre Membraner

afSagaen fordum have været til; een af dem besidde vi heel,

men kun Levninger af de to andre. Det ene af Fragmen-

*) Ved en Fciltagelse beretter Suhm (i hans Danmarks Historie

III, 785, at Thormod fulgtes med Thorgeir paa hans Tog til

England o, s, v, Thormod forlod ikke Island forend efter hans

Fostbroders Dod.
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terne
(AA), have yi ved nærværende Arbeide egentlig slet

ikke kunnet bruge i Originalen, da det nu ikke naaer til

det Tidspunkt, hvor den os vedkommende Deel af Fortæl-

lingen begynder. Dog have vi været saa heldige at kunne

benytte to forskjellige Afskrifter (/?, C), tagne af en Deel

af samme Pergaraentsbog som nu er aldeles forsvunden.

Derimod have vi, forsaavidt vor Meddelelse naaer, lagt det

andet Pergamentsfragment, A (som efter vor Mening inde-

holder Sagaens ældste Bearbeidelse), til Grund for Texten,

og med det begynde vi Fortegnelsen over samtlige ved os

afskrevne eller collationerede Haandskrifter.

A) Et Membranfragment i mindste Folio eller aflang

Qvartformat, Nr. 544, 4to, i den Magnæanske Haandskrift-

samling. Det begynder i Thormods Samtale med Katla (i

den trykte Udgave S. 70), hvori hun giver ham en Guldring

til Beldnning for det Lovkvad som han havde digtet om
hendes Datter Thorbidrg Kolbrun, og hvorved han tillige

fik sit bekjendte Tilnavn. Hele Bindet er nærmere beskre*

vet og omhandlet af os her ovenfor I, 343-346, hvor vi

have sogt at vise, at det maa være fra Slutningen af det 13de

eller Begyndelsen af det 14de Aarhundrede, samt at det til-

deels er skrevet af den beromte Laugmand og Historiker

Hauk Erlendson. Saavidt vi vide, er denne vor Afskrift

den forste, som nogensinde er bleven taget af dette mærk-

værdige Fragment, som heller ikke er blevet benyttet ved

den eneste trykte Udgave eller Sagaens i sin Tid af Sulim

foranstaltede Collationering. For vigtigt Beviis for denne

Membrans, eller maaskee rettere denne Recensions, hoie

Ælde, antage vi den Omstændighed, at den har kun faa

Capitel-Inddelinger i Forhold til de nyere i Flatobogen og

de med den mest overeensstemmende Recensioner. Saale-

des indbefatter f. Ex* 1 af vor Texts Capitler 8 i Flato-

bogen, nemlig det 31te til 38 i den trykte Udgave.

AA) En Membran i Folio i samme Samling Nr. 132,
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indeholder Begyndelsen af denne Saga, som nu hun naaer

til den trykte Udgaves Side 58, 4de Linie, i dens 14de Capi-

tel, og ender med Ordet lagdist. Stykket udgjor et Idst

Læg, som forhen har været indbundet i en Bog, der ellers

indeholder forskjellige andre Sagaer, og hvori denne er den

sidste. Siden Bogen kom i Arne Magnussens Eie har den

stedse Været defect, men desværre see vi nu, af de Afskrifter

som strax herefter ommeldes, at den da har indeholdt noget

mere end nu, og at et Læg eller adskillige Blade senere

ere bortkomne; naar dette er skeet, vides nu ikke. Perga-

mentsbogen har været afbenyttet ved de trykte Udgaver af

fdlgende Sagaer : Saga Egils SkallagrLmssonar, Saga afFinn-

koga rama, Laxdæla og Kormaks Saga, og ommeldes i Ud-

gavernes Fortaler. Efter ældre Lærdes og vort eget Skjon-

nende er denne ,Bog skrevet i det 14de Aarhundredes Be-

gyndelse eller fdrste Halvdeel. Det er formodentlig denne

Codex som i Arne Magnussens Tid kaldtes Kalfalækjarkok

eller Bogen fra Kdlfalæk. Hans Optegnelse om den have

vi ikke kunnet finde.

B) En Afskrift i samme Samling af Membranen AA,
skrevet med Asgeir Johnsens Haand, 566 Z», i 4to. Foran

læses (med Arne Magnussens Haand)
: c<Saga pormdSar ok

porgeirs
,
ex memkrana mea in folio ,

vantar nærri lidlfa aptan

vid.” Afskriften naaer uden Tvivl ligesaa langt som Origi-

nalens for den til Grund liggende men nu forkomne Blade,

nemlig til den trykte Udgaves S. 131, 8de Linie, i dens 17de

Capitel, hvor Afskriften slutter med Ordet allt, hvorved

det dog maa bemærkes, at Membranens Indhold tildeels

findes at være anderledes omsat, end i den trykte Udgaves

Text.

C) En Afskrift af den samme Membran, tilhorende mig,

FinnMagnusen, skrevet med den bekjendte Saga-Afskriver,

Præsten Odd Johnsens Haand (formodentlig henved 1770).

Foran er folgende Bemærkning tilfdiet : Ex codice mcmkra-
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neo in folio inter Msta A. Magnæi Num. 132. IIæc ultima

est historiarum in Membrana
,
quæ ad finem mutila est . Den

naaer til Udgavens S. 1 14, sidste Linie, til Ordet rennr incl.

Her antegnes i den trykte Udgave: liér lykr No. 132. I den

anfores dog senere adskillige Varianter efter 132. Denne

vor Afskrift indeholder 50 Linier mindre end den Arnæ-

magnæanske. •

Noget af Originalens sidst tabte tilade vedkommer

Gronlands Historie; i deres Sted have vi maattet bruge de

0venmeldte Afskrifter, for saavidt som de naae; vi have

collationeret dem med hinanden, ligefra det Sted, hvor

Membranen nu ophorer, og befundet, at de afvige i mange

Ord, ja endog undertiden i hele Perioder, fra hinanden, —
samt at Odd Johnsens Afskrift her oftest synes at være den

rigtigere og saaledes at burde have Fortrinet for Asgeir

Johnsens Afskrift. Hertil kommer Qg den vigtige Omstæn-

dighed, at Asgeir ikke har kunnet læse adskilligt (deels en-

kelte Ord, deels hele Sætninger), og derfor blot levnet-

blank Plads derfor, hvilket Odd derimod har dechiffreret

og tillagt i sin Afskrift. Endelig kan det bemærkes, at

1 Asgeirs Afskrift fattes overalt Capitlernes Overskrifter

eller Titler, hvilke Odd derimod, naar saadant fandtes i

Originalen, overalt har tilfoiet.

D) Et Foliobind, Nr. 141, tilhorende den Magnæanske

Samling, skrevet med Asgeir Johnsens Haand. Foran i det

findes en Seddel, skreven med Avne Magnussens Haand,

hvori han bevidner at Afskriften er tagen ud af et Volumen

af de 9 Boger (Haandskrifter?) som vare bievne k jobte af

ham efter deres forrige Eiers Etatsraad Mejers Ddd. Efter

den trykte Udgaves Fortale er dette Iiaandskrift blevet lagt

til Grund for en Afskrift, som Suhm i sin Tid lod tage, og

siden collationere med andre gamle, — og som, tilligemed

dc da saaledes tilfoiede Varianter, er bleven udgiven her i

^ ronlands historiske Mindesmærker. 2 Bind. (T7^
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Kjdbenhavn (efter en dansli Videnskabsynders Foranstalt-

ning) i 8 ,
1822

,
under følgende Titel : FåstbræSra-Saga,

c5r Sagan af forgciri IIavarssyni ok formodi Bersasyni

kolbrånarskåldi. Nu utgcngin d prent eptir handriturn.

Kaupmannahofn j prentut hjå T/iiele at forlagi hans . Dette

Haandskrift synes vistnok i meget, og tit fuldkommen noie

at stemme overeens med den store Saga om Kong Olaf

Haraldsdn af Norge, kaldet den Hellige, som indeholdes i

Flatobogen (see herefter F). Med den stemmer D over-

eens i alle Capitelskifter (med Undtagelse af et eneste)

og selv i de fleste af Capitlernes Overskrifter. Dog har

baade D og den trykte Udgave adskillige Viser som mangle

i Flatobogen: derimod kunne andre af hines Viser, i visse

Ord, berigtiges efter den gamle Codex.

E) Et Papirs-Haandskrift i 4 af Olaf den Helliges store

Saga, vistnok eet af de fuldstændigste som haves, tilhørende

mig Finn Magnusen, kommet hertil fra Islands Osteriand og

er sandsynligviis ‘skrevet i Island i det 17de Aarhundrede,

paa nogle tillagte eller omskrevne Blade nær som formo-

dentlig ere fra det 18de. Den FostbræcSra-Saga, som findes

deri, stemmer i det meste, ligesom D og den trykte Udgave,

overeens med Flatobogens Recension af samme, og tildeels

af hin storre Olafs-Saga overhoved. Den er vel inddeelt i

mimererede Capitler, men disse have aldeles ingen Titler

eller Overskrifter. Paa visse Steder er den rigtigere end

den trykte Udgave.

F) Den berømte Membran fra det 14de Aarhundrede

kaldet Flatobog (Codex Flateyensis)
,
tilhorende det store

Kongelige Bibliothek. Den omhandles nærmere herovenfor

I, 197. Nærværende Saga indeholdes der, inddeelt i for-

skjellige adspredte Afdelinger, i den storre Saga om Olaf

den Hellige, saaledes at Hovedbegivenhederne i Kongens og

Fostbrodrenes Levnet afsondres og ordnes nogenledes efter

Tidsfolgen. Den, og tillige her dens 1ste Afdeling, begynder
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i Bogens 1ste Bind Col. 354 med denne Overskrift: Her

hefr FostbræSra-Sogu 9: Her begynderFortællingen omFost-

brodrene, — og gaaer til (Kong Olafs Beise til Konghelle i

Foraaret 1018) Col. 363. Den 2den Afdeling (med Over-

skrift
: påttr pormoSar Kolbrunqrshdlds

)

fra Col. 385 (til

4'horgeir Hofleysa’s Dod) Col. 396. 3die Afdeling fra Col.

414 (Tliormods Afreise fra Island) til Col. 421 (Fortællin-

gen om Grim fra Island). Den 4de Afdeling (om Tliormods

sidste Dage) som næsten slet ikke vedkommer Gronlands

Historie, er indrykket i de almindelige Beretninger om Kong
Olafs Indfald i Norge og Slaget ved Stiklestad. F udgj

dr

især Sagaens 4de Hoved-Recension, ved hvis Undersdgelse

vi forbeholde os at meddele de uvrige Bemærkninger som

her vedkomme denne Codex.

G) En Foliant, Nr. 142, tilhdrende den Magnæanske

Samling, skreven med Asgeir Johnsens Haand, i Fdige hans

egen Angivelse efter en Kongen tilhdrende Codex (Mern-

brana regia) i Qvart. — Dette har Arne Magnussen selv

bevidnet paa en tilfdiet Seddel, paa hvilken det og hedder

om selve Afskriften: uFra Sal. Assessor Thormod Torvesens

Enke 1720” Jfr. H.

H) Et Qvarthefte Nr. 566 A, af samme Samling, ogsaa

skrevet med Asgeir Johnsens Haand. Paa en vedheftet Sed-

del har Arne Magnussen bevidnet, at det indeholder den sidste

Deel af Fostbrodre-Saga, efter en (formodentlig ovenmeldt)

Kongelig Pergamentsbog (Aptan afporrnoSar sogu Kolbrun-

avskallchj ex membrana Regia). Den befindes og, forsaa-

vidt den naaer, at stemme ndie overeens med G. Heraf

maa man slutte at bemeldte Membran er bleven defeet i

Asgeir Johnsens Levetid, saaledes, at han forst har afskre-

vet den complet for Thormod Torfesen, men senere, efter

at den var bleven mutileret, for Arne Magnussen. Selv

denne Afskrift er defeet paa 3 Steder, i det paa hvert Sted

(17 *)
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eet eller flere Blade fattes, formodentlig formedelst Bog-

binderens Feiltagelse, da Manuscriptet (efter Asgeir John-

sens sædvanlige Maade) ikke var blevet pagineret, og Bla-

denes Sammenhæng ei heller paa anden Maade tilkjendegivet.

I) En Foliant, Nr. 153, af samme Samling, skreven paa
• •

Islands Osteriand, enten af en Begynder eller en ukyndig

Afskriver, dog som det synes efter en mærkværdig Original,

som i sin Tid har tilhort Bjorn Johnsen paa Skardsaa, —
'skreven omtrent 1712. Jfr. K.

K) En anden Foliant, Nr. 163, e, af samme Samling,

erholdt af Arne Magnussen efter hans egenhændige Vedteg-

nelse fra en vis Jon Thoflaksen (i Island). Denne Afskrift

stemmer temmelig ndie overens med 7, og er formodentlig

skreven i det 17de Aarhundrede. Hverken dette eller det

næstforegaaende Haandskrift (/) er blevet benyttet ved

Collationeringen til den Suhmske Afskrift eller den trykte

Udgave.

L) Et (Jvarthefte, Nr. 565, A, af samme Samling, hvil-

ket Arne Magnussen havde erholdt af Præsten lir. Olaf

Gislesen til Hof i Vopnefjorden (fra 1675 til 1714), formo-

dentlig skrevet i det 17de Aarhundrede, uden Tvivl efter

en meget mærkelig Original; det har et Tillæg, som kun

findes i eet af de andre os bekjendte Haandskrifter (ved-

kommende de gamle Grdnlænderes Madlavning)
,

see den

trykte Udgaves S. 108. Dette Tillæg havde ogsaa Bjorn

Johnsen paa Skardsaa fundet i en Codex af nærværende

Saga, men savnet den i en anden (formodentlig liggende til

Grund for vor 7), efter en af Afskriveren ved dens Slutning

tilfdiet Bemærkning. Denne Afskrift sees ikke at være ble-

ven benyttet til den af Sulim forehavte og siden trykte Ud-

gave, Jfr. I, K, M.
M) Et andet Qvarthefte, 566 C, af samme Samling,

skrevet, som det synes, sidst i det 17de eller forst i det lSde

Aarhundrede. .Denne Afskrift har det under L ovenraeldte
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sjeldne Tillæg. Efter en vedheftet Seddel fra Arne Mag-

nussens Haand er Afskriften tagen af en Bog i Folio, som

tilhorte Sysselmand Olaf Einarsen, 1705.

iV) Et ubetydeligt Fragment paa 2 Papirsblade, i Folio,

164, ij af samme Samling, formodentlig fra samme Tid.

Hertil kommer den under D ovenommeldte efter Sulnns

Foranstaltning tagne Afskrift, forsynet med afvigende Læ-

semaader fra forskjellige Haandskrifter. \ i bave slet ikke

benyttet den, da vor Text er afskrevet efter en anden, dens

Skriver ubekjendt Original 04), og vi selv have gjennem-

gaaet de ovrige af ham collationerede Haandskrifter, samt

end liere (see heroven for Ej F).

' Derimod har P. E. Miiller (i Sagabibliotheket I, 153

o. f.) kun afbenyttet den Suhmske Afskrift, med de den til-

loiede Varianter, til hans Udsigt og kritiske Bedømmelse

over nærværende Saga. Derved saltes han i Stand til at

gjore fdlgende meget rigtige Bemærkninger: „Ved Sam-

menligningen mellem de forskjellige Haandskrifter vi have

tilbage, som i den Suhmske Afskrift ere bievne collatione-

rede, sees, at nogle af disse have erholdt usandsynlige Til-

sætninger, tilligemed moralske Indledninger og Betragtnin-

ger, skrevne i en ganske anden Tone end det ovrige. Den

Recension af Sagaens Text der er optagen i Flateyarbogen

og altsaa er fra det 14de Aarhundrede, horer til de senere.

I een” (efter vor Collationering, to, see L, M) „findes i An-

ledning af Thorgeirs Ddd følgende Bemærkning: Syr kald-

tes en Ret i Gyonland, Kvinderne tillavede af Kalvetarme,

siger sogumeistarinn

,

med hvilket Udtryk Nedskriveren

sandsynligen har meent den Mand der havde fortalt Sagaen”

(de herommeldte to Ord udelades i vort L). Ved det nit-

tende Capitel tilfoier et Haandskrift, at en Bygning, Thor-

geirs Ven havde opfort, nu havde staaet i 300 Aar, hvilken

Bemaerluiing altsaa maa være nedskreven i den fursle Halv-

deel af det 14de Aarhundrede ’. Herved maae vi imidlertid
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anmærke folgende: Det er kun Papirs-Haandskriftet M,
hvori denne Bemærkning nu findes, og det er vel mueligt

at den tilhorer en Afskriver fra det 16de eller 17de Aar-

hundrede; thi deels udmærkes den ved en Parenthese, deels

er Tallet 300 betegnet med arabiske Chiffrer, men andre

derimod (ligesom i Afskriftens Original) med romerske

Chiffrer. Det hedder ellers saavel i denne som i de dvrige

Haandskrifter at Bygningens Paneelværk endnu var til da

Biskop Magnus (Gissursdn tilfdie G, M

;

den senere, tilfoie

Dj .Esamt Kj L i Parenthese, som Anmærkning) raadte for

Skalholts Bispestol; — jævnfor den trykte Udgave S. 82.

Denne Magnus Gissursdn blev Biskop 1216 og ddde 1236.

Bygningen (eller Panelet) havde i hans Tid staaet henved

200 Aar, — og denne .Angivelse synes at vise, at Sagaen,

eller i det mindste denne dens ældgamle almindelige Be-
mærkning, er nedskreven kort efter hans Ddd, altsaa ved
Midten af det 13de Aarhundrede. Muller bemærker endvi-

dere fuldkommen rigtig: „Den ældre Recension af Sagaen

indeholder i sig selv paalidelige Efterretninger, der bestyr-

kes ved Overensstemmelsen med andre Minder. Thorgeirs

Historie er bygget paa Thormods Vers, hvoraf adskillige

ere anfdrte. Thormod var en beromt Skald; han omtales

og i Landnama” (see ovenfor S. 252; i 2 B. 25 C. nævnes

og den Thorbjorg Glumsdatter, kaldet Kolbrun, som blev

besjunget af ham). Derimod trænge de folgende Angivel-

ser til Berigtigelse)
:
„Ljosvetninga-Saga Cap. 31 fortæller”

(er vel en Skrivfeil for: ommelder) „Thormods Tog til

Gronland og hans Drape om Thorgeir’\ I denne Saga fo-

rekommer kun det Folgende herom {islcndinga-SbguVj 1830,

II, 109-110: I paiVv tima var pormoSr Kolbrunarskoldfarinn

at drepa porgrim trolla, til Grænlandsj en hefna porgcirs

HavarSssonar ; hann orti ok crjidrdpu
, ok mun sanna pann

atbur'5

;

d. e. Paa den Tid var Thormod Kolbrunes-Skald

dragen til Gronland, for at dræbe Thorgrim Trolle, og
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hævne Thorgeir Havardson; han digtede og et Mindekvad,

som vil bevise den Begivenhed”. Og endvidere: JDen

utrykte Deel af Snorres Edda har flere Fragmenter af hans

Vers ’. Derimod anforer den samme Forfatter (i hans yp-

perlige Skrift om Asalærens Ægthed m. m.) ikke Thormod

blandt de Skalde, hvis Vers forekomme i Skalda, i hvilken

vi heller virkelig ikke have kunnet opdage det mindste at

ham eller om ham.

Endskjdnt Fortællingen om Thormods Helteddd, samt

de for, ved og efter Slaget paa Stiklestad indtrufne Begi-

venheder ikke egentlig vedkomme os her, maae vi dog, med

Hensyn til Fostbrodre-Sagas kritiske Undersogelse overho-

ved, anfore P. E. Mullers Bemærkning over hin Fortællings

Forhold til Snorres store historiske Værk: „I Olaf den

Helliges Saga i Heimskringla staaer meget om Thormod og

af hans Vers Gap. 217, 218, 220, 246 l
. Snorre har vistnok

taget hvad han fortæller om Thormods Endeligt, af hans

Saga, men om just af vor Saga, kan ei med Vished bestem-

mes 2
,
da de fleste af dens Haandskrifter ere defeete iEnden,

og i det, som har Efterretningen om hans Ddd, er Fortæl-

lingen meget uordentlig og afbrudt. I det allermcste stem-

J

)
Hertil kan man lægge Capitlerne 221 og 247> skjont ikke

Thormod, inen alle de Islændere, der vare hos Kongen, nævnes i

det førstnævnte.

2
) Samme Forfatter bemærker følgende om den samme Gjen-

stand i hans Undersogelse om Snorro's Kilder og Troværdighed,

11kr. l.c. VI, 300: tt
Et Tillæg til Beskrivelsen over Slaget som

skyldes Snorre , er den udforlige Beretning om Thormod Kol-

brunskalds Endeligt, Cap. 246-247. Hans fuldstændige Levnets-

beskrivelse findes i FostbrOdre-Saga, hvoraf der gives forskjellige

Recensioner. At Snorre har hentet sine Efterretninger fra denne

Saga bliver saa meget rimeligere, da han siger, efter at have for-

talt Skaldcns Dod : og saaledes endes hvad der er at fortælle om

Thormod
;
hvilket plcicr at antyde at en vidtloftig Fortælling er

bragt til Ende.”

I
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mer den overeens med Snorre, er blot udfdrligere. Kun
i et Træb synes der at være Modsigelse, da Sagaen lader

Thormod give et godt Raad til Dag, den Hdvding der efter

Olafs Fald endnu bort Tid fornyede Slaget
;
Snorre siger

derimod at Thormod var for haardt saaret til at kunne be-

give sig til ham”. Som ovenfor anmærket hjendte Sagabi-

bliotbekets Forfatter ikke det ældgamle Membranfragment,

som netop indeholder Sagaens Slutning, og hvilket vi her

have lagt til Grund for vor Text; og saaledes kunne vi, til

hans Bemærkningers videre Oplysning og Bekræftelse nu

tilfuie fdlgende. Fra vor her meddeelte Texts Slutning af,

lige til Sagaens Ende, er Recensionen (Membranen A) i det

Hele ganske forskjellig fra Flatdbogen og D, E.

Fdrst berettes Kong Olafs Ankomst til Yeradalen med
sin Hær (hos Snorro 214 Cap. Hkr. II, 338), uden at om-

tale Jertegnet om Ageren eller andet (Snorro s 217 Cap. S.

343), indtilThormods Vise, hvori han raadfer til at afbrænde

Ind-Throndernes Huse, anfdres, tilligemed et kort Uddrag

af Kongens Svar. Derpaa fdige korte Beretninger i denne

Orden: a) om Kongens Anmodning til Thormod om at op-

muntre Tropperne med noget, hvorpaa han sang det gamle

Bjarkamaal (hos Snorre i 120de Capitel) hvor og Digtets

tvende forste Stropher anfdres; det meldes dernæst at Kon-
gen kaldte dette Foredrag Huskarlenes Opmuntring, ti)

Kongens og Thormods Samtale, med to Viser. Den enes

senere Ilælvte svarer ganske til den Vises som i Hoved-

Recensionen Dj Ej F(den trykte Udgaves S. 124) længe for

var blevcn anfort, som fremsagt af Thormod i hans fdrste

Samtale med Kongen; — ellers anfores Viserne, tilligemed

Samtalen om den fraværende SkaldSigvat noget anderledes,

hos Snorre i 118de og 120de Capitel, c) om Thormods
heltemodige Kamp i Slaget paa Stiklestad, ikke egentlig

anfdrt af Snorre; cl) om Thormods Banesaar, ved et Pile-

skud, efter at Hovedslaget var forbi, samt hans sidste Viser
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og Omstændighederne ved hans Dod; denne Beretning

stemmer i Hovedsagen overeens med Snorre (i 246-247

Cap., Hhr. II, 374-378), dog i en noget afvigende Orden og

med enkelte Udeladelser eller Tillæg (hvoriblandt liere Vi-

ser, som dog haves i Flatdbogen). Vi maae ellers her ud-

trykkelig bemærke, at det eneste Træk i Sagaen, hvori

Muller fandt en Modsigelse mod Snorre, nemlig Thormods

Raad til Dag og hans dvrige Deeltagelse i det derpaa fdl-

gende Slag, aldeles bortfalder i denne Sagaens ældste Re-

cension, men findes kun i Flatdbogen og de med den mest

overeensstemmende Haandskrifter. Det samme Træk er

og bleven fuldkommen udeladt i den Kongelige Qvart-Mem-

hran (3die Recension
,

Exemplarerne G, 77). Endelig

glæder det os meget at vi have, ved den ældste Membrans

Opdagelse, fundet Mullers (S. 263; jfr. Anni. 3) ovenanfdrte

Formodning om Snorres Afbenyttelse af en ældre Saga paa

det fuldkomneste bekræftet, i det Snorros 47de Capitel en-

der saaledes: €fok lykr Jjar fra pormoSi at segja”— men
den ældste Membran just slutter med fdlgendeOrd: <(ok

lykr hér frasogn Jjcirri
,
er ver kunmim at segja frdpormuSi”.

Ikke desmindre har Snorre ogsaa benyttet den senere i

Flatdbogen afskrevne Recension (for indfort i det, rimelig-

viis til hans Brug, af Styrmer Frode sammensatte Sagaværk),’

hvorom mere i det Følgende.

Efter at have undersdgt samtlige gamle Haandskrifter,

som vi have kunnet overkomme, finde vi at Sagaen, med

Hensyn til væsentlige Tilsætninger og andre, tildeels over-

flødige Tillæg, allerede i Middelalderen har været affattet

i det mindste i 5 forskjellige Recensioner, — hvilke vi

mene bor inddeles saaledes, efter rimelig Ansættelse af den

Tidsfolge, i hvilken de ere bievne affattede.

7) Den som indeholdes i Membranen A, hvilken vi

bcr have lagt til Grund
,
og hvoraf heldigviis netop den

Reel er bieven tilbage, som vedkommer nærværende Værk
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og det gamle Grønlands Historie. Dens Fortælling er

paa mange Steder simplere og kortere fattet end de Øv-
riges, som udmale Begivenhederne mere, som oftest dog

paa en Maade der falder af sig selv, naar det passerede

fortælles ndiagtig saaledes, som det næsten nødvendig har

maattet skee, og hvorved Fortællingen bliver, som Islæn-

derne udtrykke sig, mere sagamæssig (sogulcg). — Den
udelader (forsaavidt den naaer) det meste af de hist og

her, mestendeels af senere Afskrivere, overflødig tilføiede

moralske, physiologiske eller allegoriske Tillæg eller An-

mærkninger, paa hvilke især Recensionerne IV og V ere

saa rige. Enkelte lignende Tilsætninger har den dog,

hvilke vi paa sine Steder have udeladt, og henviist til de

Steder i den trykte Udgave hvor de forekomme. Disse

Tillæg skulle vi tildeels nærmere angive eller omhandle,

ved Anmeldelsen af den 4de Recension (eller Flatobogen)

i hvilken de alle overhoved findes.

Il) Denne Recension indbefattedes forhen, saavidt vi

vide om Sagaens første Halvdeel, i Membranen AA, men

vi maae nu, forsaavidt som den har vedkommet Grønlæn-

deren Tliorgrira Trolles Bedrifter og hans Drabsmand

Thormods Tog til Grønland ni. m.
,

lade os noie med

Afskrifterne 2?, C. Disse Haandskrifter tilhøre saaledes i

Grunden den samme Original, og formodentlig en særegen

Recension af vor Saga, som dog i meget nærmer sig til

3die Recension, og ligeledes i mange Udtryk til de øv-

rige yngre. Den har dog overhoved indeholdt betydelig

flere Viser end 4de Recension, der ellers som oftest er

vidtløftigere i andre Henseende. Den udelade;? aldeles

den gudelige eller religieuse Indledning, hvormed Sagaen

begynder i IV, men hvorvidt den har indeholdt de

indskudte ethiske, physiologiske og allegoriske Tillæg som

især findes i IV og V, kunne vi ikke bestemme, da dens

sidste Halvdeel, som især udfyldes med slige, fuldkommen
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mangler. Exemplarerne I, K have formodentlig hort til

denne Recension, i Hovedsagen, skjont de tit, i mindre

betydelige Udtryk, nærme sig til IV o. fl.

III) Den som indeholdes i en fuldstændig og en

knapt halv Afskrift af den nu forsvundne saakaldte Kon-

gelige (Jvart-Membran, — her betegnede med G, H. Den

udelader vel det udforligste af de anatomiske Tillæg, som

maae være indskudt i sildigere Tider, men tillægger deri-

mod en for den aldeles særegen Beretning om et Even-

tyr, som Thormod skal have havt strax efter sin forste

Ankomst fra Island til Norge, ved at komme i Trætte

med een af Kong Olaf Haraldsons Hofsinder, som urigtig

krævede Landore (etslags Skibstold) af ham
,
og hvilken

han i den derved opstaaede Trætte dræbte, hvorefter han

blev tagen til Fange og bragt til Kongen, som dog skjen-

kede ham Livet og endelig antog ham til sin Hirdmand i

den Dræbtes Sted o. s. v. See den trykte Udgaves S.

127-128. Denne Fortælling (som enten er opdigtet eller

fordreiet, eller o'gsaa forst bleven bekjendt Sagaens Affat-

ter eller Afskriver i sildigere Tider) forekommer os i det

Hele noget usandsynlig. Dog har Torfæus optaget den,

samt derved viist at han især har fulgt denne Codex, i

sin Gronlandia S. 158-160; han erklærer dog tillige, at

den forekommer ham sandsynligere end den som indehol-

des i Flatobogen om Thormods Reise til Danmark m. m.

Vor her til Grund lagte Text har Torfæus saaledes slet

ikke kjendt, og ei heller adskillige af dc andre, af os be-

nyttede Ilaandskrifter. /

IF) Indeholdes egentligst i den beromte Flatdbog;

see ovenfor under F. D og E ere ligelydende med den

i Fortællingens Gang. Denne Hoved-Recension afviger

især fra alle de ovrige i disse Poster, a
)
indeholder den

Cn særegen Indledning bestaaende i en Lovtale over den

'
hellige Kong Olaf som Christendommens anden Stifter og

i
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Udbreder, i Norge og Island o. s. v. h) indskyder den

en særegen Fortælling om Thormod Kolbrunarskalds

Hændelser efter at han forste Gang var reist fra Island.

Istedenfor at han efter de ovrige Recensioner da ankom
til Lofoden ved Helgeland i Norge, reiste han efter denne
til Danmark, og havde der, samt senere efter sin Bort-

reise derfra til Norge, adskillige Eventyr, som fortælles

heelt i Sagaens trykte Udgaves 24, 25de og 2(3de Capitel

(fra S. 115 til 127) samt i kortfattet Udtog i Saga-Biblio-

thekets I, 155-156 1

). c) Ligeledes indfletter den en sær-

egen Fortælling, hvoraf intet findes, i de ovrige, om
Grdnlænderen Kars Drab m-m.; see herefter i Varianterne,

samt den trykte Udgave S. 177-1S0. Det er mærkeligt

herved, at Thormod, i det han, efter den senere Recension

opregner de af ham i Grdnland Legangne Drab, hverken

ommeldcr eller antyder den herommeldte Kar 2
), d) ind-

skyder den ogsaa forskjellige Rellexioner og Bemærknin-

ger, som slet ikke vedkomme Fortællingens Gang eller

Begivenheder, hvilke aldeles ikke findes i A (forsaavidt den

endnu haves og horer til den af os meddelte Text). Nogle
af dem meddele vi ikke her, som aldéles umærkværdige,

men nuies med at henvise til den trykte Udgave, som: a)

S. 105, en underlig Munke-Blanding af poetisk Overdri-

velse, religiose Betragtninger og obscene Lignelser. Den

O Ligesom og al Arngrim Johnsen i hans Grænlandia, 6te Ca-
pitel. Sulnn melder at Thormod gav sig i Vikingsfærd med Ræ-
rek, en af Knud den Stores Ilofmænd

;
Danmarks Historie III, 787.

Torfæus havde dog allerede antaget Flatobogens Beretning her-

om for usandsynlig, i hans Gronlandia S. 160^ af den Grund at

det vilde have været urimeligt for Thormod, som agtede at hævne
den norske Konges faldne Hirdmand, forst at begive sig til hans

Fjendes, Knud den Stores Ilof.

2)\T°rfaops, som heri fulgte Flatdbogen, har dog antaget den

hele Begivenhed for troværdig
}
Grænlandia

, S. 189.
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furste Afdeling af denne Ramsø fattes ogsaa i alle da

evrige Recensiouer. (5) S. 142 en allegorisi; Skildring af

en Tosses Udyder. /) S. 18(5, en Bemærkning om Roms
forste Opbyggelse ved Brudrene Romulus og Remus m. m.

Derimod forekomme os folgende Tillæg, hvilke vi

ved Textens Collatiouering have forbigaaet, som aldeles

umærkværdige i historisk Henseende, mærkelige nok til at

anfures her som Pruver paa den senere nordiske Middel-

alders physiologiske Meninger og anatomiske Kundskaber:

g) S. 137 : Lyftist pd litl rcidi i sinu rumi; cn reiSi hvers

manns er i galli, en lif i hjarta, minni i licila, metnd&r i

lu.ngu.rn. Klatr i milti, lystisemi i lifr, d. e. ^Vreden hævede

sig da noget i sit Rum; men ethvert Menneskes Vrede er

i Galden, Liv i Hjertet, Hukommelse i Hjernen, Stolthed

i Lungen, Latter i Milten, Begjerlighed i Leveren". /3) S.

149: oli hein hans shulfu, pau sem i voru hans likama, en

pat voru CC beina oh XIIII bein. Tcnnr hans notriiSu,

pær voru XXX; allar æt)ar i hans horundi pipruSu fyrir

hræ'Sslu sakir , pær voru CCCC ok XV (D har CCCXV),
d. e. Alle de Been, som vare i hans Legeme, rystede, men
de vare i alt 214 (eller, efter oldnordisk Regnemaade, 254).

Hans Tænder klapprede, de vare 30; alle Aarer under

hans Hud dirrrede af Skræk, de vare 415 (eller, som oven-

anfurt, 495).
M

Vi have adspurgt kyndige Chirurger, hvor-

vidt hint Antal af Been og Aarer i det menneskelige Le-

geme kunde antages for rigtigt eller sandsynligt? — og

erholdt det Svar: at Benenes Tal virkelig var temmelig

ndiagtig angivet, selv efter de nyeste anatomiske Lære-

sætninger, at Aarernes derimod rimeligviis var ansat aldeles

vilkaarlig, og at en numerisk Opregnelse af dem overho-

ved nu af Lægerne ansees for hartad umuelig. Af en

lignende Art er endelig y) det Tillæg om det menneske-

lige Hjertes Storrelse og Blodrighed (S. 108), hvilket vi,

i
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paa sit Sted, have nieddeelt i Varianterne, å) Den hele

Beretning om Thormods andet Tog til Ldngunes, og

Kars, Thordises Frændes, Drab i den trykte Udgave S.

177-180.

Det er ellers meget mærkeligt at baade D og E til-

deels afvige fra Flatdbogen i en vigtig Omstændighed,

nemlig Versenes Indrykkelse eller Udeladelse. * Saaledes*

(for blot at anføre den her af os meddeelte Text, ved at

henvise til den trykte) har D «) S. 101 en Vise som ude-

lades af Fj E; (3) ligeledes S. 104; y) ligeledes S. 105.

V) Den Recension som nu indeholdes i Haandskrifterne

Lj M

,

der uden Tvivl nedstamme fra Membraner, som for

længst ere forsvundne, ja nu endog ganske ubekjendte.

Dens mærkværdigste Afvigelse bestaaer i det ovenfor (S.

260) omhandlede halv-gronlandske Tillæg. Den har lige-

ledes den anatomisk-numeriske Tilsætning, men uden at

angive Aarernes. Antal. At Bjorn Johnsen Ira Skardsaa

har seet et 'eneste Exemplar af den, som i hans Tid

(omtrent 1640) allerede vist har været gammelt, ér og

bemærket ovenfor. L er dog deri forskjellig fra M at den

udelader ganske enkelte af Thormods Viser.

Disse vore egne ndiagtige Undersøgelser, over alle os

bekjendte Haandskrifter af Sagaen, lede os til at tiltræde

eller med nye Grunde at stadfæste P. E. Midlers (1. c.)

for længst udtalte Mening:
lt
Den ældre — (eller ældste)

Recension, (eller og: de ældste Recensioner) — af denne

Saga, der er aldeles troværdig og har saa mange Vers, er

uden Tvivl fra det 12te Aarhundrede”. Dog vove vi at

gjætte, med Muller selv, at vi ikke nu have Sagaens

ældste Recension i sin oprindelige Tilstand. Thorgeir

Havarson, 'den ene af Sagaens tvende ypperste Helte, var

af en Slægt, som i det Ilte og 12te Aarhundrede frem-

bragde ypperlige Sagamænd. Den ældste af dem har for-

modentlig virket meget for den islandske Saga-Literatur,
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hvis Forfattere næsten aldrig (paa Are selv nær) saavidt

vi nu vide, pleiede skriftlig at anfore deres Navne i Vær-
kets Titel eller Slutning. Det var nemlig Goden og

Præsten Ingemund Einarsen paa Reikholum (en stor og

heromt Gaard
,
som var hans Eiendom). Han var en

Sonnesdn af Thorgils Areson, Thorgeir Havarsons Sod-

skendebarn. Sturlunga-Saga ommelder denne Ingemund

saaledes, 1 B. 6 og 13 Cap.: „Præsten Ingemund var en

god Skald og i mange Henseender en fortrinlig Mand. —
Han var en særdeles kyndig (eller lærd) Mand (frædimaftr

mikiliy og beskjeftigede sig meget med Sagaer 2
,
fortalte

særdeles godt 3
,
og digtede skjonne Kvad, for hvilke han

fik Belønninger udenlands. Selv pleiede han at holde store

Gjæstebud (især et saakaldet Olafsgilde, til Ære for den

hellige Kong Olaf, hver Sommer, 7 samfulde Dage, hvor

Gjæsterne morede sig ikke allene med Dands og Lege,

men ogsaa ved at hore Sagaer fortalte samt ældre eller

nyere Sange og Digtninger sjungne eller fremsagte. Ved
eet af disse Gilder bemærkes det leiligliedsviis, at Præsten

Ingemund fremsagde en vis Orms, kaldet Bareyarskalds

Saga, med mange til den horende Viser, tilligemed et

smukt Digt, som han selv havde forfattet o. s. v. Den
anden (ellers kun lidet bekjendte) Sagamand af Familien

var Goden Odde Thorgilsson
,
som var meget kyndig i

Oldtidens Sagn og Sange (froSr)

,

fordi han var bleven

opdragen af Sæmund Frode selv, men dode i sin bedste

Alder; han var en Son af Thorgils Oddesen, Præsten

Ingemunds Fætter og fortrolige Ven; — endelig var Are

Frode, den tredie og mest beromte, en Sun af Ingemunds

0 Det kan og betyde: kunde meget af gamle Kvad; see ovenf.

320, II, 24-

2
) for mikid (andre a : mjok, b : vel) med sogur.

3
) hann skemti vel, egentlig morede eller underholdt (Folk)

særdeles vel, ved at fremsige Sagn eller Digte,

I
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anden Fætter Geller Thorgilssun; hans Tipoldefaders Fader

havde været Thorgeir Havarsons Morfader. Are Frode

skrev Norges Kongers Levnet [æfi Noregs konunga ), og har

uden Tvivl deri nævnt sin Slægtning Thorgeir Havarsdn,

samt hans Hævner, Thormod, som den hellige Kong Olafs

Hirdmænd. Deres mærkeligste Bedrifter tilhorte dog ikke

den norske Historie som mest forefaldne ilsland og Grønland;

dette har vel givet Are Anledning til at samle og optegne

adskillige Efterretninger om dem, efter hans egne Slægtnin-

gers og andres Fortællinger. I sin Landnama nævner Are

begge Helte som bekjendteMænd, og bemærher særlig noget

om den Slægt, til hvilken Thorbjorg Kolbrun, bekjendt af

,
Thormods Lovkvad, horte. Dette maa indgive os den For-

modning, at noget allerede meget tidlig havdes skrevet om

Fostbrddrene Thorgeir og Thormod; muelig da af deres

Ætling, Ingemund Einarsdn, den bekjendte Sagamand, som

sandsynligvis
,
da han var Præst, ikke allene har fortalt,

men ogsaa nedskrevet sine Sagaer, ligesaavel som ile Digte,

hvilke han sendte til Udlandet og erholdt derfraBelonninger

for. Antages dette, havde man i Island ældre Sagaskrivere

end Are Frode, som i al Fald var 8 Aar yngre (samt dbde 12

Aar senere, end Sæmund Frode, om hvem vi vide bestemt at

han horte til den samme Forfatterklasse). Dog — dette

kan i Almindelighed sluttes af Ares egne Ord i hans Land-

nama, da han selv, saavidt vi kunne skjonne, deri nævner

adskillige Sagaer, som allerede vare til i hans Dage, og dog

ljavdes der rimeligviis da endnu liere slige, hvilke han ikke

nævner. Vi antage det saaledes, med den i dette Fag udø-

delige Gransker P. E. Muller, for en Vildfarelse, skjont

den grundes paa en ældgammel og tillige misforstaaet An-

givelse 1

,
at Are Frode var den forste som forte Sagaer i

1

) Denne Angivelse indeholdes i et Stykke, hvilket de fleste hid-

indtil have meent at tilhore Snorrc Stui'lesons egen Fortale til

Heimskringla, men virre nu, ved Forberedelsen til en ny kritisk
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Peijnen paa Island 1
. Den fjerde Sagamand af Thorgeir

Havarsdns Slægt var den behjendte Forfatter Odd Snorre-

sdn, Munk i Tliingure Kloster; see om ham ovenfor S. I, 53

o. f., især S. 56. Efter at have nedskrevet de der forekom-

mende Bemærkninger ere vi, ved nærmere Overveielse,

hragte til endmeer at helde til det nyere Islands store Histo-

rieskriver, Finn Johnsens (ovenfor I, 54) anførte Hentyd-

ning om Odd Munks og hans Medbroder Gunlug Leifsons

Forfatterskab til den anden eller tredie Bearbeidelse af Olaf

den Helliges Historie (efter Are ogSæmund 2
); i saa Fald

Udgave af dette Værk, meget tilboielige til at liylde Egilsons

skarpsindige Formodning, i Fortalen til Scripta histor . Island.

IV, Præf, S. VII, at bemeldte Fortales forste Stykke ikke er for-

fattet af Snorre selv; det andet, om Are Frode, skylder sikkert

Snorre’s egen Skrift siu Tilværelse, dog kun paa anden eller tredie

Haand. Jfr. Werlauffs Bemærkning i Nordisk Tidsskrift for

Oldkyndighed III, 121- Forfatteren ommelder vel AreFrodesom
den første eller ypperste Forfatter over Islands og Nordens al-

mindelige Historie, ikke som den allerførste Optegner eller Ned-

skriver af Sagaer om visse mærkelige Personer eller enkelte is-

landske Districters ældste Beboere, En saadan Optegnelse eller

Nedskrivning udfordrede kun en tro skriftlig Gjengivelse af det

mundtlig Fremsagtc, — hvorimod Are’s Arbeide ved den virkelig

nationale Histories Affattelse, og dens vigtigste Begivenheders

chronologiskc Bestemmelse, var af en ganske anden og hdiere

Art, ligesom det end udførligere Værk over Nordens Historie, i

hvis Fortale Snorre, som dets Forlatter, saaledes har ommeldt

Are, som sin ældste og mærkeligste islandske korgænger.

J
) Jfr. P. E. Muller om den islandske Historieskrivnings Op-

rindelse, i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed I, 31 o. f. — samt

herovenfor I, 2 o. f. Odd Munk anfører i OlafTryggvesons Saga

flere Fortællinger, tagne afSæmund Frodes Skrifter, med de ud-

trykkelige Ord : sud hejir Sæmundr ritaef um Olaf konvng i sinni

bak o: Saaledes har Sæmund skrevet om Kong Olaf i sin Bog

(Forum . S, X, 259).
2
) Dette er saa meget sandsynligere som Brand Sæmundsbn,

Biskop til Ilolum fra 1 163 td 1201, var en af de største Sagamænd,

Grimlands historiske Mindesmærker. 2 Bind. (18)
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have de tjent som Porarbeider til Styrmer Frodes 1 4de og

Snorre Sturlesons 5te Affattelse af den samme Konges Saga,

af hvilke dog maaskee andre liere, (ældre end den sidst-

nævnte) haves. I denne Undersogelse kunne vi ikke her

videre indlade os, men bemærke, hvad der vedkommer os

nærmest: at Munken Odd Snorreson var Thorgeir Harar-

sons Ætling, hvad vi af gode Kilder have udfundet, og viist

som samlede og lod afskrive samt selv skrev eller lod forfatte alle

de islandske Sagaer som han kunde overkomme, og de fleste af

dem overhoved vare (efter Slurlungas Vidnesbyrd 2Bog,39Cap.)

skrevne inden han dcide, (ogsaa i Folge heraf maa Foslbrtidre-

Saga være skreven i det 12te AarhundredeJ. At Biskoppen hertil

for en stor Deel har benyttet sig af de under ham staacnde Geist-

lige, maa folge af sig selv, og til dem hbrte Odd og Gunlfig. At

Biskop Brand selv især fremmede Affatningen af Historien om
de norske Konger (begge Olafcrne), som havde stiftet og grund-

fæstet Christendommen i Island, er og hoist sandsynligt. Hertil

kommer den Omstændighed, at denne Biskop Brand ogsaa horte

til den samme Slægt som Thorgeir Havarson, hvorom vi kunne

henvise til vore Værket tilfoiede Stamtavler. At Odd Munk især

har bearbeidet Fostbrbdre-Saga synes endelig at bestyrkes af den

hans Angivelse, i Olaf Tryggvesbns Saga, at han har havt en stor

Deel af sine historiske Efterretninger fra G eller Thorkelsbn, Are
Frodes Bedstefader, som var gift med Valgerde, Thorgils Aresons,

Thorgeir Havarsons Ven og Fætters, Sdnnedatter.

*) Det er mueligt at Styrmer Frode (ja endog Sturle Thordson,
som erholdt og tildeels fortsatte hans Samlinger og Værker) har
tilfoiet enkelte Tillæg eller Forandringer, til Beretningen om
Thormods Bedrifter i Gronland, meddeelte af Grbnlænderen
Styrkar Særaundson eller Sigmundsbn, der ommeldcs i Stur-
lunga som ,«en stor og i Sandhed meget kyndig Sagamand”
(sagnamaefr mihill oh sannfrd&r; Sturl. 2 B. 39 Cap.). Den Be-
retning, hvorfor han der angives som Hjemmelsmand, angik en
-Tildragelse omtrent fra 1170. Styrkar levede formodentlig i Is-

land, da han siges at have været fra Gronland (af Grænlandi) og
meget af hans Beretninger er vist gaaet over i de skrevne Sagaer,

men naar han levede, vide vi ikke bestemt.
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i en særegen genealogisk Tabel (tilfoiet dette Bind),' hvori

tillige Kæmpens Slægtskabsforhold til de fivrige ældre her

ovennævnte Historikere oplyses. Er han een af Forfatterne

til Olaf den Helliges Saga, bliver det rimeligst at han har

knyttet Fortællingen om sin beromte Frænde og hans Fost-

broder til den, for derved al forherlige den hele fælles

Slægts Minde. Denne vor Gisning bestyrkes maaskee derved,

at Fostbrodre-Sagas Forfatter især rober en noiagtig local

Kundskab om Isefjordens og Strandenes Egne, men det var

netop fra disse at Odd Snorreson havde sin Oprindelse (see

Landnama 2 B. 32 Cap. samt 3 B. 1 Cap.). Den Stil, som
hersker i den Olaf Tryggvesdns Saga, som er forfattet af

Odd Munk (udgiven i Fornmanna-Sogur 10de Bind, 1835)

viser sig virkelig at være beslægtet med Indledningen til

Eostbrædra-Saga (som er indskudt i Olaf den IlelligesHistorie

1 F'latobogen) og adskillige andre Stykker af den, som dog

naeer ligne Interpolationer end oprindelige Bestanddele af

selve Sagaen. Hvorvidt Styrmer Frode, som den sidste

(eller næstsidste) Forfatter eller Sammensætter af Olaf den

Helliges Historie efter Flatdbogens Recension, har foran-

dret, afkortet eller fordget de ældre Bearbeidelser af sam-

we storeSaga eller dens Episoder, kunne vi naturligviis ikke

Slge; det antage vi derimod for vist, at den nu af os ud-
•

g*vne Recension (4) af Fostbrddre-Saga, er ældre, simplere

°g friere for nye overflddige Tilsætninger end den som
mdeholdes i Flatobogen 1

. Den slemmer og bedre med

*) Dette Exeinpel viser klarlig, at en fuldstændig Beddm-
ttaelse neppe kan gives over nogen historisk islandsk Sagas Tro-

værdighed eller samle Beskaffenhed, forend alle Recensioner af

samme erc bievne bekjendte, paalidelig undersdglc og noie colla-

lionerede med hinanden. Hidindtil har man kun saare faa rigtig

kritiske Udgaver af de Sagaer som angaac det egentlige Island;

kvad der kan præsleres for adskillige flere, derpaa haabe vi at

have forel6bigcn givet Prover i nærværende Værk, Del er

(18*)
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Resultaterne af historisk-chronologiske Undersogelser, som

vi have anstillet over denne Sagas os vedkommende Periode,

og hvilke vi nu komme til at meddele vore Læsere.

Thormod maa være fodt i Aaret 994 (om ikke forst i

995), da han ved sin Dod var noget over 35 Aar, efter de

forskjellige Saga-Recensioners eenstemmige Beretninger.

Kun een af dem (F, Dj E) tillægger ham derimod en Vise,

som han skulde have fremsagt ved sin forste Samtale med

Kong Olaf den Hellige, og hvori han roser sig af at have,

endnu ikke (eller knapt, varliget
)
30 Aar gammel (prilugr

)

ombragt 6 Mænd i Kamp. Vi nægte ikke at Thormod er

denne Vises Forfatter, men antage at den hele Fortælling,

hvori den er indskudt, enten ikke er paalidelig, eller ikke

indfort i Sagaen, af Recensionens Sammensætter, paa sit

rigtige Sted. Den handler, som ovenmeldt, om Thormods

Reise til Danmark, Ophold hos Kong Knud den Store, Tog

med en Viking eller Krigsskibsfdrer Harek, Drab af en

Kong Olafs Hirdmand og dog, med det samme, Flugt til

saaledes et dnskeligt og nodvendigt Forclagendc af vort Selskab,

at det foranstalter en, saavidt muelig, fuldkommen kritisk Udgi-

velse af de mange Sagaer, som egentlig angaae den islandske Hi-

storie. Af saadanne Undersogelser indsecs det og tydelig at man
ingenlunde maa fordomme en enkelt Saga, fordi et uhistorisk

eller usandsynligt Stykke forekommer deri., forend man, ved

egen eller andres kritiske Droftning bar overbeviist sig om, at

det ikke er en senere Tilsætning, og saaledes virkelig vedkommer
Sagaens ægte eller authentiske Original. Paa en lignende Maade
kunne og den ældre Middelalders Sagaer om islandske Personer

og Begivenheder i nyere Tider, efter disses fordærvede Smag, være

benyttede af romantiske Bearbeidere og saaledes indlemmede i

Sagaer, som vi nu ansee for aldeles fabelagtige, men som dog

neppe bor aldeles forkastes eller foragies af Historiens opmærk-
somme Granskere. Ved disse er det dog besværligere, ja un-

dertiden næsten umueligt, at adskille det sande fra det falske.

Til Lykke horer vor F6s/brw&ra-Saga vistnok ikke til denne

Klasse.
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Kongens eget Slub o.s.v. Det er overhoved usandsynligt at

Thormod, som havde foresat sig at opsoge sin Fostbroders

grønlandske Drabsmand, skulde forst reise fra Island til

Danmark, soge om at ansættes ved Knud den Stores Ilof og

opholde sig der en Tidlang m. m. — alt tvertimod de ældre

Recensioners udtrykkelige Beretning. Den sidstes Forfatter

har dog vistnok enten hort eller forefundet noget skriftligt

om en saadan Reise til Danmark gjort af Thormod m. m.

—

og vi nægte ikke at det er mueligt at han har foretaget den,

men det maa da være skeet for, uden at det var kommet til

hans ældre Levnetsbeskriveres Kundskab,— hvorimod Yisen

om hans Aldersaar ikke forst er fremsagt til Kong Olaf, men

derimod i Grdnland, hvortil den netop vilde passe. Jeg

Finn Magnusen besidder et Uddrag som jeg selv har gjort

af Finn Johnsens (aldrig i Trykken udgivne) chronologiske

Undersdgelser over Gretters Saga, hvortil vi nu ikke her

have Originalen. De ere udarbeidede med den største Flid

og Sagkundskab
,
men omhandle kun et eneste Moment af

Foslbrødre-Saga, nemlig Gretters Ophold paa Reikhole,

hos Thorgils Aresdn, tilligemed Fostbrodrene Tliorgeir og

Thormod 1
. Det ansætter Finn Johnsen til Vinteren 1019-

1020, hvilket vi og finde at stemme overeens med Fortæl-

lingen i vor Sagas os her ellers uvedkommende furste Deel.

Fra dette Tidspunkt af falder vor Udregning, grundet paa

O Disse tre opholdt sig hos Thorgils Arcson, sém havde ondt

nok ved at forehygge Feider mellem Gretter og Fostbrodrene.

Aar sagde man til Thorgils paa Altbinget, at han vel havde

havt tre Vintergjæsler
,
som aldrig kunde blive bange. Dertil

svarede lian: at ban kun kunde sige delte om Thorgeir, llii

Gretter var mdrlcræd (frygtede Nattens Spdgclser) og Thormod
h'ygtcde Gud, (eller, maaskee rettere, Guderne, da hans Religion

synes at have været sammensat baade af christclige og hedenske

Flerncnter, 1 det mindste til den Tid, da han tog stadigt Ophold
vvd Kong Olafs Ilof, 1027> hvilket lians sidste religiøse Samtale
med Kongen synes at bevidne). See den trykte Udg,. S, 89> 200»



278 uddrag af fostbrædra-saga.

selve Fostbrodre-Saga og jævnfort raed de norske Konge-
sagaers Udregning, saaledes ud:

Gretter forlod Reikhole, men Tliorgeir ITavarsdn tog fra

Island til Orhenoerne, hvor lian drogpaa Ledingstog med
Rognvald, Bruse Jarls Son, som da med sin Fader for-

svarede Landet mod de mange der omsværmende Vi-

kinger 1

1020
Thorgeir kommer til Norge i Sommeren eller Efteraaret 1021
— reiser til Island og overvintrer paa Reikhole . . 1022

tager fra Reikhole til Rdnhavn paa Sletten, dræber der

Gaut Sleiteson, men ombringes selv snart efter af Thor-
grim Trolle og Thoraren Ofse 1023

Strax efter Thorgeirs Dod forlader Thormod Island og lan-

der i Efteraaret ved Helgeland i Norge • . . 1023
lian begav sig strax til Kong Olaf, og har truffet ham i

Nidaros, hvor han netop da, efter Kongesagaerne, over-

vintrede.

Thormod afreiste, om Foraaret, til Grdnland, efter at have

taget Afsked med Kongen (som da endnu opholdt sig i

Nidaros) 1024
Thorgils Areson anlægger Sogsmaal mod Thorgeir Havar-

sdns islandske Rrabsmænd, som domfældes paa Althin-

get (skjon t Sagen tildeels, med Hensyn til dem, efter

FJatubogen, er ble ven forligt, med Gudmund den Riges

Ristand) 1024

*) Jarlen Bruse, Udgnvalds Fader, havde forpligtet sig til at

forsvare Orkendcrnc og deres Indbyggere mod Vikingers Anfald,
og- betinget sig fdrst Besiddelsen af j, siden kun j af Bandet til

Gjengjeld derfor, See Orhieyhiga-Sagp, S. 26 o, f. Hans Son
Rognvald var da kun en Dreng, men gammel nok til at deeltage

i Toget, for Ovelses Skyld. Denne Rognvald opholdt sig ved
Kong Olaf Ilaraldsdns Hof paa samme Tid som Thormod, hvor-
for Skn hlen maaskee, i sin Drapa over Thorgeir, udtrykkelig har
»i£viit hans Navn,
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Kong Olaf den Hellige sendte Thoraren Nefjulfson til Grøn-

land eller Island, med Ærender til Gudmund den Rige

(som uden Tvivl tildeels liave fordret Hævn for Thorgeir

Havarsons Drab) — efter Konge-Sagaerne . . . 1023

Tbormod tager sit Ophold paa 'Brattelid i Grønland, hos

Thorkel Leifson, i Efteraaret 1024

;— dræber Lodin paa Brattalid forst i Aaret . . . 1025

— og Thorgrim Trolle i Sommeren 1025

— samt bort derefter Thorgrim Trolles 3 Søstersønner 1 025

— tager sit Ophold hos Gamle og Grima .... 1025 "

«— flytter derfra, efter et Aars Forløb, til Stohlianes, og

tager der sit Yinterophold ........ 1026

— saarer Ljot, forfølges forgjeves af Thordise, og om-

bringer Ljot end senere, samt forlader Gronland for be-

standig 1027

— hommer til Norge, med Skufs og Bjarnes Skib, i Efter-

aaret . . 1027

Efter Kongesagaerne opholdt Kong Olaf sig da i Vigen,

hvoraf det bliver meget vel forklarligt at Bjarne fra

Stokkanes, efter at have skilt sig af med Skibets Last,

afseilede med det til Danmark, og solgte det der, men

drog selv, som Pillegrim til Rom og flere hellige Ste-

der 1027

Thormod drager fra Norge, med Kong Olaf, til Sverrig,

sidst i Aaret • • . . 1028

— og fra Sverrig til Garderige eller Rusland . . 1029

— samt endelig fra Rusland, over Sverrig, til Norge, hvor

han døde strax efter Kongens Fald og Slaget ved Stiklc-

slad, af svære Saar 1030

Denne chronologiske Ovcreensstemmelse af Sagaen,

saavel med dens egne Angivelser af Torskjel lige Begivenhe-

der som med andre Sagaer efter grundige Historikeres Ud-

regning, er ikke eet af de ringeste Beviser for densSandfær-

dighed og Ægthed. De vigtigste Indvendinger, som kunne
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gjores mod den (med Fraregnelsc af den 4de Recensions

eller ‘Flatobogens ovenfor droftede Tilsætninger) bestaae i

forskjelligc overtroiske Beretninger og Anskuelser. Nogle

af dem findes netop i den af os meddeelte Text, og. vi maae

derfor kortelig tilkjendegive vor Mening derom. Hertil

kunne regnes: Thormods Paakaldelse, i Tankerne, af Kong
Olaf (eller lians mægtige Skytsaand), hvilken han tilskrev

sin Modstander Falgeirs Uheld i en farlig Kamp m. m.

,

forskjellige Beretninger om Brumme
,

i hvilke hedenske,

trolddomskyndige Kvinder troedes at faae Underretninger om
Begivenheder, som ellers var skjulte for andre, — og om
en Drom eller Syn, i hvilket den hellige Kong Olaf gav

sine christne Yenner lignende Efterretninger;— en over-

troisk Beretning om den Maade, poa hvilken den tryllekyn-

dige Grima skjulte Thormod for hans Forfolgere. — Disse

Fortællinger om Biomstændigheder grundes paa Tidsalde-

rens Overtro, af fuldkommen hedensk Oprindelse, endskjunl

tildeels omstobt i halv-christelige Former,— men Historiens

Troværdighed om Hovedbegivenhederne kunne de aldeles

ikke nedrive, leivrigt henvise vi, med Hensyn til slige mis-

tænkelige Tilsætningers nærmere Beskaffenhed, til Variant-

tillægene og vore paa vedkommende Steder til Oversættelsen

fuiede Anmærkninger. At et Land, som Grdnland, isoleret

fra den hele ovrige Verden, af en uhyre Udstrækning og

dog havende saare faa Beboere af europæisk Oprindelse

eller Dannelse, maatte, med sit lange Vintermorke og

mange forunderlige Naturphænomener
,
meget bidrage til

sine Indbyggeres phantastiske Stemning og overtroiske

Grublerier, i den aandelig mdrke Middelalder, er af sig

selv saare let forklarligt. — Hin Tids gronlandske Beretnin-

ger maae saaledes ikke bedommes efter vore Landes og Dages

Maaleslok i denne Henseende, endskjont de her forekom-

mende Fortællinger afdeltcSIags langt fra ikke vare af den

Beskaffenhed, at de virkelig historiske Beretninger jo ikke
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lettelig kunne skjelnes fra dem, som sande og troværdige,

om de end af de Samtidige tildeels saaes, med Hensyn til

Begivenhedernes Aarsager og Sammenhæng, i et andet Lys_,

i end det hvori vi, efter vor Ansliuelsesmaade, hunne falde paa

at betragte dem.

Et hoist besynderligt Beviis, baade for de herommeldte

Fostbrodres og især Thormods grdnlandske Togs vidtud-

bredte Berommelse i det gamle Norden, samt tillige for

Traditionens langvarige Bevaring uden Shriftens Hjelp, er

en Fær^isk Folhesang om dem, og især Thormod, som ikke

forend i Fjor (1834) er ble ven opt egnet. Den er Selskabet

tilsendt aflir. Pastor Schroter i Thorshavn, og vil, forsynet

med hans Oplysninger dertil, samt med iler Anmærkninger,

især med Hensyn til vor Saga, blive trykt i nærværende

Værk. Ovenfor (S. 253) have vi mcddeelt en besynderlig

I

Beretning fra samme Kvad, som med andet meer synes

at vise, at den islandske Sagas ældste Bearbeidelse 1

,
om

ei en anden selvstændig, eller endog et norsk os ellers

ubekjendt ældgammelt Digt, har ligget til Grund for dette

særdeles mærkværdige Færoiské Kvad, som ikke forhen har

været kjendl her i Danmark, endinindre nogensinde udgivet.

Det er saaledes et værdigt Sidestykke til Lyngbyes Færoiské

Kvæder (som mest handle omEddaernes berømte Volsunger)

trykte i Randers 1822, samt Svaboes endnu ikke udgivne

Samling af andre liere, som forvares her i det store Kon-

- gelige Bibliotheks Haandskrift-Samling 1

. At vor Thormod
og besynges i en islandsk Rima, som upaatvivlelig i det

mindste er fra det 14de Aarhundrede, forbeholde vi os ved

samme Ledighed at vise.

l

) Folkesagnet paa Færoerne beretter, at mange af disse saa-

kaldtc Rujniur (Islandsk jRlmur) ere for adskillige Aarhundreder

siden bragte dertil fra Island i en stor Pergaments-Bog. I en

eller tiere af sel\e Digtene foregives og at Sangen er kommen fra

Island, skrevet i en (stor) Bog med brede Blade.

\
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Drap porgeirs Ilavarssonar.

T veiu bræSr bjoggu i Garpsdal, liét annarr Kalfr,

en annarr Steinolfr; Jeir voru [rikir menn 1

[ok

vinsælir
2 3 [En er varafii Ja sendir lllugi

yarmng sinn til skips
4

; Ja skyldu fara utan me&

honum porgeir Havarsson ok Jeir bræSr i Garps-

dal, Kalfr ok Steinolfr
5

,
ok foru Jeir porgeir norår

fyri at bua skipit, en lllugi reiS til Jhigs
6
. Ok er

Jeir komu [i Raunliofn
,

se! tu Jeir fram skipiS.

par var Ja Iielgi selseista. Gautr Sleituson var til

skips kominn, ok [var eigi i motuneyti me§ por-

geiri
8

. par var Alt til eldiviSar, ok foru sinn dag

livårir at afla eldiviSar
9
. Einn dag [for porgeirr

ok lians kumpånar 10

,
en Gautr var heima til [mat-

geråar
11

. [Menn Gauts Jraut eldiviS
12

,
ok sogftu

Gauti
13

. Hann gengrtil tjalds
14

porgeirs, ok

tekr Jar
15

spjot lians, ok lioggr af skapti, [ok

kastar spjotinu i liuSfat
16

lians
17

;
liann tokokskjold

porgeirs, ok klyfr sundrskjoldinn ok spjotskaptiS
18

,

ok eldar undir katlinum; ok varå Ja vel matbufå.

porgeirr kom heim um kveldit, ok saknar [spjots

sins ok skjaldar
19

;
liann spyrr liverr tekit liefSi.

J

) fra [ * lingum aldri ok vel fjaregandi, B} CyJyKy LyM; aitø-

ugir, D,E,Fi ljaSir, G.
2
) udel. F. 3

) Her udelades noget som

ikke vedkommer Fortællingens Gang .
4
) a Sléltu, paa Sletten,/. j4t

B
t C,E.

s
) ok Helgi selseista, till.FjE, 6

) Her er Fortællingen

noget vidtløftigere i de ovrige, men giver den samme Mening
J
) norfcr i liofnina, nordpaa til Havnen , B f

C. 8
) fra [ hatøl

annat irtøtuneyli, B, C,DyF,Fy Gy
J, K} L yM.

9
) eldibranda, B,C,

G, Jy Ky Ly J\I.
1 °) ftiruriautar, B, C,

L, M

;

inenn, H, G (udeL

Tr.J; fra [koru J>cir porgeir, B, F* 1

J

) udcl.ByC, F. l2
) fra[
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Thorgcir Havcirsbns Drab.

Ti vende Brodre boede i Garpsdal, den ene lied

Kalf, den anden Steinolf; de vare rige og alminde-

lig yndede Mænd 1
. — Da det vaaredes sendte 111 u-

ge2 sine Varer til Skibet; da skulde Thorgeir Ha-

varsson reise med ham ud af Landet, og ligeledes

Brodrene fra Garpsdal, Kalf og Steinolf; de toge

nord paa, for at udruste Skibet, men Illuge red til

Thinget3
. Da de kom til Ronhavn4

,
trak de Skibet

ud. Helge Selseysta
5 var da allerede der. Gaut

Sleiteson6 var ogsaa kommen til Skibet, og havde

ikke Spisning tilfælles
7 med Thorgeir. Det var der

vanskeligt at skaffe Brændsel tilveie, og Partierne

skiftedes om, hver sin Dag, til den Bestilling. En

Dag var Thorgeir ude med hans Reisefæller, men

Gaut var hjemme, for Madlavningens Skyld. Gauts

Folk manglede Brændsel, og androge det for ham.

Han gik til Thorgeirs Telt og tog der hans Spyd,

hug det fra Skaftet og kastede Spydsbladet paa

hans Sengested. Han tog ogsaa Thorgeirs Skjold

klovede det i Stykker tilligemed Spydskaftet, og

fyrede under Kjedelen dermed
;
saaledes blev Ma-

den vel tillavet. Thorgeir kom hjem om Aftenen,

og savnede sit Spyd og Skjold; han spurgte hvem

Matsveinar Gauts hofftu ketil uppi, ok er vella var komin a ketil

peirra, J>a var lokit eldivi&i Jeirra, B}
C

}
D, JS, Ft G,J,K,L.

1

3

) til

sinna vanilræfta, /. B, C, J, G. 1

4

) bii’Sar, B,C.J. 1 s
) ofan, /. F,G.

16
) ruin, B

f C, G, J. 1

7

) ok hefir mefS ser skaptfå, till. B, C, J

;

fra [ v. V, F. ,fl
) $engr siftan til cldstoarinnar, till* B, C, D} F,

F, J.
* 9

) fra [ skjeitt vapna sinna, Bf C.
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Gautr segir at liann klauf hvarttveggja undir kctil

vårn, er eigi matti aSr matbua er engi var ekliviSr,

en oss potti lllt al eta ratt
1

,
[porgeirr svarar:

nauSsyn var pat at matbua ySr, pvi at [hraæti eru

fyriboSin
2

hér i lapdslogum 3

,
ok ininn lierra, 6lafr

4

konungr, fyribySr ollum [sinum munnum 4
at eta

lirått
5

. [Engi maSr fann at porgeiri
6

mislikafci

petta
7

. Annan dag [for Gautr ok lians kumpanar 8

at eldiviSi
9

,
en sveinar

10
porgeirs sogSu lionum at

pa vantafti viS. porgeirr
11

lok på skjold Gauts

ok spjot, ok lijo undir ketil. Gautr kom heim, ok

så spjot sitt liggja skaptlaust i huSfati
12

sinu
;
hanu

saknar ok skjaldar sins. Hann spyrr liverr tekit

hefir. porgeirr svarar: pat klauf ek undir ketil \

dag, pviat sveinum varS eldiviSar skorlr
13

. Gautr

mælti: seint [lætr pu af
14

at auka TusærnS vi8 oss

frændr
15

. porgeirr svarar: sva er leikr liverr sem

[byrjaSr var
16

. Gautr bjo pa til porgeirs, en liann

lystr exi sinni viSliogginu, ok bar af ser, okskeindist

po nokkut
17

åfæti; lupu på menn me'Sal peirra
18

,

ok liéldu [på porgeiri. Hann 19
mælti: ekki

*) en spjot pilt liggr i runii pi'nu, lill. F. 2
) bdnnuft, G .

3
)

fra [ udel, B, C, D
,
K, L , J\I

.

4
) udel. G, K% 5

) fra tredie [ u. 13, C.

G
) fra [ nil finna menu a (porgeiri at bonum, nu mærkede Fulk

paci Thorgeir at han var, F} J,K -

} porgeiri likafli illa, en var pd
vel stilltr, Thorgeir syntes ilde herom

, men forholdt sig dog fuld-
kommen rolig, L)

}

nii fann eklti a porgeiri at lionum, F, G. 7
)

s ja tiltekja,B, C; pessi 8
) fd.runautar, 13, C s inenn

,
G; fra[

var porgeirr heima ok bjo skip sitt, en Gautr (dr, var Thor-

geir hjemme og udrustede sit Skib, men Gaut tog ud, B, C, F, 1*

;

9
) lå eldibranda, B, C; at eldibrdndum, F.

1 °) matsveinar, 1\
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der havde taget dem. Gaut svarede at han kløvede

begge Dele til Brændsel under deres Kjedel, da de

ellers ikke havde noget, men, sagde han, vi syntes

ilde om at spise raat. Thorgeir svarede: Det var

nødvendigt for eder at lave Maden til, da raae Spiser

ere forbudne i Landets Love, og min Herre, Kong

Olaf, ligeledes forbyder alle sine Mænd at spise

raat8. Ingen Mand mærkede at Thorgeir var mis-

fornoiet hermed. Den anden Dag toge Gaut og

hans Selskabsbrodre ud for at skaffe Brændsel, men

Thorgeirs Følgesvende fortalte ham at de fattedes

Ved. Thorgeir tog da Gauts Skjold og Spyd,

klovede dem, og kastede dem under Kjedelen.

Gaut kom hjem, og saae sit Spyd ligge uden Skaft i

sin Seng; han savnede og sit Skjold. Han spurgte,

hvo der havde taget dem; Thorgeir svarede: det

maatte vi bruge til Brændsel i Dag, fordi vi kom til at

lide Mangel derpaa. Gaut sagde : Sildig horer du op

med at tilfoie mig og mine Frænder Skam. Thor-

geir svarede: Saaledes gaaer det med enhver Leg,

som den er bleven anstillet fra Førstningen af
9

. Gaut

hug da til Thorgeir, men han afvendte Hugget for

det meste,med sin Oxe; dog fik han et lille Saar

paa Foden. Folk lob da mellem dem, og holdt

Thorgeir fast. Han sagde: I behover ikke at holde

Xl
) for til tjalds Gauts, ok, t . D .

12
)
rdmi, F, G . *») fritt, B,

C. 1

4

) leifiist ferj G.
1

5

) fra [ oss skapraunir, B, C, E, F, G

,

J.

,6
) heiman er gerr, B, C,

B, F, G
,
J. 17

) litt, B
,
C, Z>, E. *•)

tdku J>a, /. B, C. 19
) fra [ porgeirr, B, C; J>eim p, F.
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jjurfit per mer at halda, [ekki geri ek at sinni*.

Vora peir nu skildir, ok for hvårr i sitt tjald, ok

[foru ståan at sofa
7

. Ok um nottina stendr porgeirr

upp, ok tekr exi sina, ok gengr [i tjald pat
3

er Gautr

svaf i
4

,
ok vekr hann. Gautr

5

sprettr upp, ok

vildi gripa vapn sin. pa hjo porgeirr i liofuS

Gauti, ok klyfr hann i heitåar ntår
6

,
gekk hrolt

ståan til [tjalds sins
7

. Kumpanar8
Gauts voknitåu

vi8 hrestinn, er hann var vcginn, [ok bjuggu um
liktå. Sva segir pormoSr9

:

Gaut
10

veit ek at sun Sleitu

snarfengr
11 me8 ltå drengja,

holdr vi8 liarSar deildir
^ •/

hjordjarfan
12 nam fjorvi;

[ufeigum
13

var8 eigi
14

ålmping
15

i gny malma;

[opt ver8r rik
16

,
peim er rækir,

raun, stynfullu
17

launa8’\

Einn
1
’ dag sa peir porgeir, li var skip sigldi af

hafi pangat til Ilraunhafnar; [peir kostu8u akk-

eri
70

ekki mjog nær skipi porgeirs. Hann for [a

bati me8 skipverjum sinum til kaupskipsins"
1

at

*) fra [^\i at ek mun mik mi til engis (lifriftar /. D,F) liklig-

an gera, B, C, Z), E, F
,
G, J. 2

) hafa nætrfrifc, G; leggjast si#an

til svefns, ok er menn voru sofnafcir, B, C, Dj Ej J, 3
)

til tjalds

J)css, B
,
C, Dy Ey Fy J.

4
) ok spretti tjaldskorum

,
gengr inn i

tjaldit ok at nimi Gauts, /. B, C, D, E,F>GjJ. 5
) vaknar ok, t B, C,

DjEyJ. 6
) fékk Gautr af f>vi sari (skjotan) bana$ porgeir, t.ByC,

DyEyFjGyJ. 7
) bufcar sinnar, B, C,J. 8

) bufSunautar, BjC,F,G

;

bii'Sarnautar,!),^; hiifcnnautar,!?. 9
) fra [styrmftu J)eir yfir liki-

nu ok bjuggu um. Um fenna albur$ orti pormofcr visu f>cssa.
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/

mig; jeg foretager mig intet denne Gang. De bleve

da skilte ad, og hver gik til sit Telt, og lagde sig

siden til at sove. Om Natten stodThorgeir op, tog

sinOxe og gik til det Telt, hvori Gaul sov, samt vakte

ham. Gaut sprang op og vilde gribe siné Vaaben.

Da hug Thorgeir Gaut i Hovedet, og klovede det

lige ned til Skuldrene; derefter gik han hastig til sit

Telt. Gauts Selskabsbrodre vaagnede ved Knaldet,

i det han blev dræbt, og sorgede for hans Lig. Saa

siger Thormod:

Vist Gaut, en Son af Sleita,

den vaabendjærve, raske,

af Ivrigere ledsaget,

ved Livet kjek han skilte
;

han Vaabenmodet aldrig

'undveg i Malmes Dundren;

men tit den tunge Prove

tilsidst med Uheld lonnes.

En Dag saae Thorgeir og hans Mænd at et Skib sei-

lede fra Havet derhen til Ronliavn. Det kastede

Anker, ikke langt fra Thorgeirs Skib. Han tog paa

en Baad med sine Skibsfolk, til Handelsskibet for

at sporge om Tidender, og for at vide hvo der var

B, C, D, E, F
}
J% 1 °) Gautr (rimeligviis urigtigtJ, B,C 1 ’) snar-

fengan, D, E, F* *-) ved Gisning i hiorkrafpan, A> zr,t>B,D,E;

hjordjarfr, B, C. 1

3

) ofgeiginn, 13,C,J
t
M ; ofgeigum, G. 1

4

) fra [
cnn hné orvaspennir, D,E>F. 1S

) uty deligt i ålmJ>ings,i?,C,Z),.E,

FjG. 16
) fra [ n'k var$, D,E,F; ok var$ rikr, G.

17
) ofstopa,Z>,

EjF* **) Visen udelades af L. ,v
) Eplir penna atbur$ sa peir

F,DjE.
20

) pat skip tok par hofn, ok lagu, B
f
C,EtG,J.

2I
)

S{*alt B,C\D,utydeligt i 4; komu skipsins, det ankomneSkibfJ}
KtL»
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spyr ja tifiinda cfia liverir [formenn væri
1

fyri

skipinu. Honum var sagt, at [porgri'mr Einarsson

er kallafir var trolli, grænlenzkr mafir*

,

réfii fyri

skipinu
3

. Hann spurfii, Iiversu margir menn vom
a skipinu; honum var sagt at peir væri XL

4

[vfgra

manna par å\ porgeir så at par var mikill lifis

munr, ef på greindi
6
nokkut å, pviat peir porgeirr

voru eigi meir en XX 7

menn. på mælti porgeirr
8
:

af pvi at pat er mælt, at liér sé livarirtveggju [eigi

at fullu jafnafiar menn 9

, [på synist mer 10
at ver

11

setim griS vår å milli sakir varygSar
12

. porarin

ofsi liét annarr styrimafir å skipi mefi trolla
13

;
ok

voru siSan griS seti meS peim. [Svå segir pormofir:

Guils réfi porgeir polla

pvinæst griSa æsta,

ser er hann seySis
14

fjarri
15

svinngefir meS liS minna;

allt
,c

tekr seggr enn snjalli

sannlegs
17

friSar monnum,
fljot

18

, på er fyrfiar nytan
19

,

fullmæli, re8u tæla
20

,

*) rr$i, Fy
D, F» -) soal. F, C, D, F; fra [ utydeligt i A.

3
) Beir spyrja hverr fyri pyi skipi refti er par var fyrir i liofn-

inni; pcim var sagt at lllugi Arason ælti skipit, en pa ro$ fyri

skipinu porgeir IJavarsson, t.FjC,F^F, G,J. 4
) 60 (sexaginla)

findes kun i Arngrim Johnsens Grænlandia •
s
) fra Tkarla inn-

anbords, F, C, F, F, J. 6
) skildi, F, C,D,F. 7

) XXXj F, C,M,

30, J , AT, L. 8
)

y"or kvct5 ek at pessu styrimenn, t. F, C, D, EF.
9
) fra [ofstopamenn, F, G, F; nokkurir djafnaftar menn, ok eigi

dagjarnir vi<5 a$ra, F, C.
,0

) fra /"Nu vil ek pess bifcja. X1
) ver

gerim eigi våra hreysti ok baråfengi at fdlsku, at pi ikke lade vor

Tapperhed og Ilaardforhed udarte iil Faarskah, iill.F, C (fiflsku



UDDRAG AF FOSTBRÆDRA-SAGA. 289

dets Forere. Det blev barn sagt, at Tliorgrim Ei-

narson, kaldt Trolle 10

,
en grønlandsk Mand, raadte

for Skibet. Han spurgte, hvor mange Mand der

vare om Bord, og man sagde ham at 40 vaabenfore

Mand vare i alt paa Skibet. -Thorgeir saae at der

var stor Forsk jel paa deres Skibsmandskabers An-

tal, hvis nogen Tvist opkom mellem dem, thi han

havde tilsammen ikke mere end 20 Mand. Da
sagde Thorgeir: Fordi man siger at ingen af os kan

regnes til de allerfredeligste Folk, saa forekommer

det mig raadeligst at vi hoitidelig tilsige hinanden

fuldkommen Tryghed, for Sikkerheds Skyld. Tho-

raren Ofse11 hed den anden Skibsforer paa Thorgrims

Skib. Mellem dem samtlig blev da Freden forkyndt.

Saa siger Thormod

:

Dernæst af Guldets Venner

mon Thorgeir Fred udbede;

s han klogelig betænkte

lians Mænd langt færre vare;

fuld Sikkerhed for Sine

af hine sig betinged,

og ved de Ord, han troed,

i Snaren han blev lokket.

ok ofritSi, E) J, F, 1

2

) porgn'mr ok porarinn tdku ]m vel,

Thorgrim og Thoraren svarede vel der paa
,

till, Bf
C, 2), E,F, G

(som for havde omtalt den Sidstnævnte), 1

3

)
porvaldsson, norfl-

lenzkr ma$r, en nbrdlandslc Mand (fra Islands Nordland), till.

X>, Et Fy G, J}
K, L, M, 1 «) sa, B, C, G. 1

5

) fari, B, C, G.
* 6

)

oli,B,C, 17
) saal.D ; sannleygs,^,- sannleyks, B, C, 18 )fljdts,

G; fljdzz, B ; fijdtt, U, 19
) nyta, B, C, D, 20

) fra [ udel, F,E,J.

Gronl/uids historiske Mindesmærker. 2 Bind. flfD
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Nu voru griS sett meSal feirra; for fa porgeirr

til skips sms; flutti liann fa ut allt fe skipyerja

sinna, ok let skip sitt liggja ura aklceri [eigi allnær
1

landi, ok voru menn lians jafnan allir a skipi,

fviat liann truSi feim porgrimi ok porarni [eigi

lil fullnaSar
2

, foat griS væri millum feirra. [peir

porgrimr spurSu
3

fa vig Gauts Sleitusonar, fviat

porgeirr liafSi eigi sagt feim vigit. En er por-

arinn ofsi spurSi fat, fa mælti liann viS porgn'm

trolla: eigi munda ek griS hafa selt porgeirj, ef

ek hefSa vitaS vig Gauts, vinar mins ok frænda;

vil ek nu vita ef fil villt mik til styrkja at liefna

lians. porgrimr segir: fer mun ek at fessu

fylgja, en torsotlegr synist mer porgeir, [far sem

nu er liann kominn
4

.
porarinn mælti: ver skulum

hera a land. [dyrgripi vara
5

,
ok ma vera at lians

menn fari a land at [sja ok forvitnast
6

gripina,

ok muiiu ver fa fyrst drepa ok fætka
7
sva liS

feirra
8

. peir porgrimr ok porarinn [voru félag-

ar
9

,
ok liofSu ætlaS at fara til Grænalands, ok

baru feir fvi eigi fe sitt af skipi. Einn goSan

veSrdag haru feir porgrimr a land skruS ok

*) saal. B ,
C, D, E, G, J> utydel. i A. 2

) till. D, E, fulis, B,

C, G,
Jj fd at gerftin væri sett, till. F.

3
) Menn komu af landi

ofan til feirra porgrims, ok segja feim, Folk kom fra Land til

Thorgrim og hans Skibsfolk og fortalte dem, BfC, D, E, F, G, J.

«) udel. By C.
5
) sknifS vor ok lerept ok atSra gd(5a gripi ok

breiSa til ferris, vore Stadsklæder og Linned og andre Ting af

Værdi, for at lade dem iorres, till . B, C, D, E, G , J.
6
) fra t

sko’Sa, B} undrast, CyDyFyGyL 7

) saal. E,G

;

fætla,^/; læcka,

BfiyEyFyJ*
8
) porgrimr mælti; gjora må (måttu) fat, ef fu villt.
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Efter at Freden var bleven forkyndt mellem dem,

tog Thorgeir til sit Skib; ban forte og sine Skibsfolks

hele Gods ombord derpaa, og lod sit Skib lægge sig

for Anker, ikke ret nær ved Landet, samt lod sine

Folk bestandig være ombord, fordi han ikke troede

Thorgrim ogThéraren fuldkommen vel, skjontFred

var bleven lyst mellem dem. Thorgrim og hans

Mænd spurgte da forst Gaut Sleitesons Drab, thi

Thorgeir havde ikke fortalt dem noget derom. Men
da Thoraren Ofse horte det, sagde han til Thorgrim

Trolle : Jeg havde ikke tilsagt Thorgeir nogen Tryg-

lied, dersom jeg da havde vidst min Ven og Frænde

Gauts Drab
;
nu vil jeg vide, om du vil hjelpe mig

til Hævn for hans Dod. Thorgrim svarede : jeg vil

være dig behjelpelig dertil, men det forekommer

mig at det vil blive meget besværligt at overmande

Thorgeir paa det Sted, hvor han nu opholder sig.

Thoraren sagde: Vi skulle bringe vore Kostbarhe-

der i Land, og det kan da hænde sig at hans Folk

gaae i Land af Nysgjerrighed, for at see Kostbarhe-

derne; da skulle vi dræbe dem forst og saaledes

formindske deres Mandskab. Thorgrim og Thora-

ren eiede Godset sammen i Fællesskab, og havde

agtet at seile til Gronland, hvorfor de ikke for hav-

de bragt deres Varer i Land. En Dag da Veiret var

smukt lod Thorgrim og hans Handelsfælle megen

till. F, D, O. °) al tu félag saman, bæ$i skip ok ahofn, eiede i
F %

Fællesskab haade Skibet og Ladningen, B, C,
J, F

K

3 L}
M» .

i (19*)
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marga goSa gripi
1

. pann dag fara peir Kalfr ok

Steindlfr XII saman ti] lands a Lati eptir vatni, ok

lupu pegar III af liSi peirra pangat sem varningrinn

yar, ok voru peir pegar drepnir. peir porgn'mr

ok porarinn fara pa meS liSi si'nu at peim Kalfi

ok Steindlfi, ok [bundu pa
2

,
en drapu [VIpeirra

menn 3

. Helgi selseista drap
4

i fyrslu einn foru-

naut peirra porgrims, ok Ijop Lrott siSan. Menn

1 jopu eptir honum, ok naSu honum eigi
;
ljop liann

eS efra um fjoll nætr ok daga, partil er hann

kom [til alpingis
5

,
ok sagSi peim porgilsi ok

llluga pau tfåindi, er gerzt liofSu i Raunliofn, pa
er liann for Lrott. En eptir pau vig er nu var

frasagt toku peir porgrunr kaupskipsbatinn, pantl

er Kalfr liafSi haft til lands, [ok foru pa til skips

sins
6

, porgeir var ut i skipi
7

,
ok vissi eigi pau

tiSindi, er å landinu hofåu gerzt*, ok fann liann

eigi fyrr en peir porgn'mr fluttu kaupskip silt

at skipi lians meS II batum, ok voru allir lier-

klæddir, ok leggja bor§ vi5 borSV peir porgeir

gripa pa vapn sin, ok verjast vel ok drengiliga;

[en af pvi at liSsmunr var sva mikill at meirr var

enn I1II um einn
10

,
pa gengu peir porgrimr upp

i skip porgeirs
11

. porgeirs menn féllu bratt;

s

) ok breiddu vift perri, og udbredte dem til Torring
, till.B, C,

F, J* 2
) pa liandtekna ok settu pa i fjotra (fjotr), B, C.

3
) par III (IV, D ; VI, F,N) menn hja vatninu, der 3 Mænd ved

Vandet
, B, C, D, E,F, J, K, L, M,N. 4

)
hjd banahdgg, B, C. s

) a

pingYoll, Bj C, FjEjJ* c
) fra [ till.B, C, D,F, J. 7

) ok peir IX

CVIII, E, ty saman, till
f B, C, D^E.F.G^L^N. 8

)
pvi
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Stads og andre smukke Ting bringe i Land. Den

Dag gik Kalf og Steinolf i Land, 12 sammen, paa

en Baad, for at hente Vand; tre af dem lob derhen

hvor Varerne laae, og bleve strax slagne ihjel. Thor-

grim og Thdraren med deres Mandskab, overfaldt da

Kalf og Steinolf, samt bandt dem og dræbte 6 af

deres Folk. Helge Selseista ombragde i Førstningen

een af Thorgrims Følgesvende, og lob derefter bort.

Andre lob efter ham
,
men naaede ham ikke. Han

lob opad, over Fjeldene, Nætter og Dage, indtil han

kom til Althinget, hvor han fortalte Thorgils og ll-

luge de Tildragelser, som vare skete i Ronhavn, da

han tog bort. Efter disse Drab, hvorom vi nu have

berettet, toge Tliorgrim og hansMænd den Skibsbaad,

som Kalf havde bragt med sig i Land, og gik deref-

ter ombord paa deres Skib. Thorgeir var ude paa

Skibet; han vidste intet af det, som var gaaet for

sig paa Landjorden, og blev overrasket derved, at

Tliorgrim og Thoraren flyttede deres Handelsskib

tæt op til hans Skib, med tvende Baade, og vare alle

i fuld Rustning, Bord om Bord. Thorgeir og hans

Mænd grebe da deres Vaaben og forsvarede sig som

brave Karle, men fordi Forskjellen paa Skibsmand-

skabernes Folketal var saa stor, at der vare mere

end 4 mod 1, gik Tliorgrim med sine ombord paa

at lciti bar a milli J»ar sem vatnit var ok sk i pit, fordi der laa en

Rakke mellem Skibet og Vadstedet, till . B, C, E, J. 9
) tekst par

harfcr bardagi, till. P. 10
) fra [ udel . B, C,F•

J J

)
ok lata skamt.

slorra hogga a milli, og uddeeltc pældige Ilu" uden Ophor
,

tiIL

B, C, D, E, F, J.
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liann
1

hafåi [eigi fleiri (våpn) en
2
eina exi’, lijb

liann me<5 lienni bæ'8i stort ok åkaft
4

,
ok var pat

leugi er peir komu eigi sårum å hann, pviat

engum polti [girnilig gisting
5

undir exi hans
6

;
ok

er hans menn voru fallnir, ljop hann aptr i stafn-

inn ok varSist paSån
7

;
[svå kvaS pormoSr:

StirSr reS stafn at varSa

strengreins togum" drengja,

itr pviat år var heitinn

auSstjori prek fjorum,

åSr sigreynar
9
sinum

sår hlutu meSr
10

at livåru
11

iit viS eigi litin**

erring feli å knerri.

Kent’
3

hef
14

fjor hvæ‘
s

frændum

fdlkbettir
1 ® skal vetta”

dyrs
18

po at drengi verri
19

dylgjusamt
20

at fylgja,

pægs 21
fræ

22
ek porgeir eigi

23

,

pau eru orS komin norftan,

handargrjots fra hreyti,

hug pann er vift man brugftift
24

.

*) udel . F. 2
) udel. F. 3

) breifloxi, D, E
,
F, G. 4

) Iveim

bbnduni, med begge Hænder
,

iill, F. s
)

girniligt gistingarbdl,

F
, C. c

) en j)d blula fat margif menn, men dog blev det

mange Mænd til Deel
,

till. B
}
C

f
E,F,J. 7

) pdtt xit mikinn lifts

niun væri at eiga (etja); skjont Fjenden havde meget flere Folk,

till. F, H, G, J. «) taiigum, B, C, J; tugurn, K. 9
) sigreynir,

C; sigrreynir, E, J, 1°) menn, G* ll
) vdru, B, C.

,2
)

litla,

B, Cf

1 3

) *aal. B, C, D, uty del. i A. 1
«) hefir, D, G, J; hef ek.
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Thorgeirs Skib. Thorgeirs Mænd faldt snart; han
o o 9

havde ikke andre Vaaben end enOxe; med den hug

han drabelig Slag i Slag, og det varede længe, inden

de kunde tilfoie ham noget Saar; thi ingen af An-

griberne fandt det lysteligt at gjæste hans Oxe. Da

hans Mænd vare faldne, sprang han hen i Agter-

stavnen og værgede sig derfra. Saaledes sangThor-

mod:

Mod tvende Snese Kæmper

han Stavnen værged ene,

stærk var han, blev dog modig,

men vandt den Tappres Hæder;

med dybe, mange Vunder

hans Fjender Seiren kjobte,
%

for han, i hidsigst Træfning,

paa Skibet falde maatte.

Den ædle Helt vel andre

har lært: for Slægt og Venner

man Liv og Kræfter olfre,

og alle Farer trodse.

Hvad selv jeg vidste, sige

de Folk i Nord, ham kjendte,

og vidt det Rygte spredes,

At Thorgeirs Mod er sjeldent.

B, C.
15

) hve, de ovrige. 16
) fdlkhncitir, B, C; fdlkheilir, D ,

G; forhneitir, J, IC, M* 17
) veita, B} C.

1

8

) dyrr, 13, C, D, J, K,

M. 19
) veri (væri ), rigtigere B,C, G, IC. 20

) dylgjusatnr, J3 Ky M,
-
’) Jregs, B, C i freks, D. 22

) fra, B, C, D. 23
) eiga, B

} C,D, G.
2 4

) fru [ udel . F, F
,
L .
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Allir [mæltu eitt um 1

hans vorn ok fræknleik
2

,
at

cngi J)6ttlst hans jafningja fundift hafa; hann lijo

hart ok tfftum, [ok voru lionum lengi sin liogg

hæSi fyri skjold ok brynju
4

. peim porgrimi

sottist (seint)
,

pviat liarSfengra var fyrir en

peim kom i hug, ok varft peim hann dyrkeyplr,

pviat pormoftr hefir svå ort, at hann [va par XIII

inenn 4

,
åftr liann let lif sitt, en II eru nefndir i

porgeirs drapu 6

. Mår hét austmaftr, er fyrsti’ kom
såri

7

å hann, å liond porgeirs, ok hjo hann pann

banaliogg. porir hét [så maftr
8

,
er lagSi spjoti i

gegnum liann, en porgeir gekk å [spjotift upp at

hondum pori
,
ok hjo 1 hofuft lionum, ok klauf

liann i herftar nifth Svå segir pormoftr
9
:

Hauss
10

fra ek hræfa lækja
11

liarftræftis [prot b^æft!
12

vift sviprunna sennu
13

sverfts*
4
aldregi vcrfta;

Mår hét maftr ok porir

målsnjallr er lét falla,

åftr frågum på peirra,

porgeirr, lokift eirum
15

.

*) fra[zgættu, M, C, G. 2
) peir er vissu hvorsu roskliga hann

varftist, tiIh D, G o.jl. 3
) fra /"af iniltlu afli ok oruggura hug, B

,

C,
E i ok var honum hugr sinn, B, CtF.

4
) her till. D, Ej F,

Jj N en vistnok nyere Sammenligning mellem Helten og en Lov-
inde nu ni.

s
)

yr$i XI1II manna bani, B, C

;

(yrcSi G, M • fjogra,

F; priggja, N; manni bani, E) j itør hann félli (var veginn), till

.

Dj E
it
Fj Jj ICj N. c

)
peir cr hann va par, som han ombragde

der, till. B
, C, D, J. 7

)
banasari, et dodeligt Saar

,
Dj F. *)

Austmafir, B, C, D, J
t K, L,1\I. 9

) fra [ lagtø, partil cr hann hjo
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Alle sagde det samme om hans Forsvar og Raskhed,

at ingen forhen havde kunnet træfle hans Mage.

Han hug haardt og tit, og længe gjorde hans Hug
allene ham den samme Nytte, som ellers Skjold og

Harnisk. For Tliorgrim og hans Vaabenbrodre gik

det langsomt med Anfaldet, thi den Angrebne var

haardforere end de havde forestillet sis* og han blev
.
O O

dem dyrekjobt, thi Tliormod har sagt i sit Kvad at

han fældte der 13 Mand 12
,
forend han lod sit Liv,

men tvende navngives i (hans) Thorgeirs Drapa.

Mar13 hed den Ostmand (Normand), som forst til-

foiede Thorgeir et Saar, paa den ene Haand, men

fik strax af ham et dodeligt Hug til Gjengjeld. Tho-

rer14 hed den Mand, som gjennemstak Thorgeir med

et Spyd, men han gik dog længere frem lige imod

Stikket og Thorers Hænder, samt huggede ham i

Hovedet og klovede det lige ned til Skulderen. Saa

siger Thormod

:

Den tappre Helt, jeg horte,

lod Blodets Stromme flyde,

men Kraft og Kjækhed aldrig

i Vaabenlarmen svinde;

Mænd nævnes, Mar og Thorer,

dem, snild i Tale, begge

lod Thorgeir, for han endte

sit Liv, i Kampen falde.

liann banahcigg. Um pcnna atburfi orti pormoftr vi'sur pessar

(visu pessa), F, 2?, C, D, F} J, IC,
1 °) Ilauks (rigtigsi), F, E, F, C,

2V, *’) lauka, 2?, C,K, 1

2

)
bæfii, G, IC ; fra /’praut bajfci, 27, E, F.

1

3

) scnna, V, ,A
) avcrfi, D, 1S

)
eiru, D,E,F

.
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0111 fjorr, aSr felli

flugtrauSr
1

,
hjarar dauSa,

så var rækjandi enn rlki

reggis, Xlir seggja;

pat’ let ek
4
hjaldrs

5

fyri lioldum

liinn er prek gat
0

vinna

mal [tja min
7

at deilast

mjuk, [vissa ek tal
8

lukast
v

.

Nu er porir, var fallinn, en spjot stoS i gegnini

porgeir
,
på féll hann eigi

;
[lupu peir porgrmir

ok porarinn på at lionum
10

,
ok unnu at honum

båS ir, på féll porgeir

11

.
porarinn

13
lijo liofuS af

lionum, ok hafSi meS ser brott. [peir skåru upp

Hkam lians, ok vildu sjå hjarta lians, ok var pat

eigi meira en valnot, ok bart sem sigg, ok eklci bloS

l
13

. En eptir bardagann skildu peir porgrmir ok

s

) fulltrautSr, G. 2
) XVI (formodentlig urigtigt), G; XIV, DJ*

s
) par, D, G, J, 4

) udel, J, s
) hjaldr, B, C.

6
) kann, J3, C, G.

7
)
munat, G. 8

) fra [viga til, 15, C} G, J

,

9
) fra [udel. F, F;

10
) cn på var skamt hdggva a mctSal, p\i at peir porgrimr ok

pdrarinn stdftu nærri, F

,

1J
) ok let lifit, till, F; fra [ at lieldr,

pa hljdp at porgri'mr trdlli (hjd til porgeirs framan a brjdstifc,

till. DI), ok klaufa lionum kvitSinn, ok hljdp ut (risti a honum

kvitSinn, svå ut hljdp, Dl) istrinn; pa greip porgeir til, ok sleit

(greip) istrina or ser (metS gdrnunum) ok kastatSi framan i por-

gnm trdlla, Grænlending, ok mælti: haf petta ut a Grænland (ok

fær pat konu pinni, till. Dl) ok lat gcra per or syr 5 [en syr var

k dl Iut5 su matgjdi (5 er konur tdku kalfagarnir, ok sdxutSu i smalt,

ok bjuggu svå til, ok var pat nkra manna réttr: alligevel. Da
lob Thorgrim Trolle dertil (hug til Thorgeir foran paa Brystet,

till. Dl) og Idovede hans Bug saa at Isterfommen lob ud, Thorgeir

greb den (med Tarmene, till, DJ) og hastede den lige i uJnsigtet

paa Grønlænderen Tliorgrim Trolle, og sagde: Bring delte med
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Og han som haded Fl ugten,

men Slagets Rædsler ynded

til Vaabendoden vied

lieel fyrig tretten Kæmper

;

det Tal, for Striden endte,

den Helt, ved Daad udmærket,

af Slagne fyldte, dette

min Sang skal Folket tolke.

Nu da Thorer var falden, men Spydet stod igjennem

Thorgeir, faldt han dog ikke alligevel. Da lob

Thorgrim og Tboraren til ham, og fuldendte begge

hans Drab. Thoraren hug Hovedet af ham, og

forte det bort med'sig15
. De opskare hans Legeme,

og vilde see hans Hjerte; det var ikke storre end en

Valnod, men baardt som en Skorpe og uden noget

Riod16
. Efter Slaget hævede Thorgrim og Thoraren

dig til Gronland (og fly din Kone det, till, M), og lad dig lave

Syr deraf; Syr kaldtes nemlig det Slags Mad
,
som Kvindfolk

pleiede at tilberede
,
naar de toge Kalvetarme og hakkede dem

smaaty og lavede dem saaledes til ; det var en Ret for rige Folk
,

till, X, M I sidstmeldte Ilaandskrift udtrykkes Anmærkningen

fra [saaledes kortere: S/r var kallaflr réttr a Grænlandi, er

konur gjorftu lir kaHagornum, segir sbgumeistarinn
;
Syr kaldte

man paa Gronland en Ret, hvilken Kvinder pleiede at lave af
Kalvetarme ,

siger Sagamesteren, 12
) ofsi

,
till, B, C, J, 13

)

fra [ Svå segja sumir iricnn, at feir klyfSi (krif&i, D, E, G) hann
til hjarta, ok vildu sja

,
hvilikt væri, svå hugpruftr sem hann

var, en menn segja, at hjartat væri harla (einkar, F) litit, ok

hotøu sumir menn fat fyri satt, at minni se hugpruftra manna
hjortu, en luiglausra (blau'Shuga'Sra, G), f vi at menn kalia minna

kldtS i litlu hjarta en miklu, en kalia bjartablofti hræzlu fylgja,

ok segja menn f vi delta (datta, F,
O) hjarta manna i brjostinu,

a * fd hræSist (hrærist, F) hjarlabldSit ok hjartat i manniriuin,
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porarinn felag sitt
1

,
pviat porarinn venti ser [mik-

illa sæmda ok framgångs af sigri pessum, er liann

pottist unniS hafa
2

, porgnmr liafSi skip or felagi, en

porarinn lausafé; sigldi porgnmr til Grænalands
3

,

en porarinn fékk
4

sér
5

liesta, ok reiS norSan
6 me§

XII manna 7

. Hann haffii hofuS porgeirs' [vi8 slag-

alar
8

ser 1 helg, til agætis [sigrs sins
9

. pat var

skemtan peirra [um daga, på er peir heittu hest-

um smum 10

,
at peir toku hofu8 porgeirs, ok setlu

upp a pufur, ok logu at. En er peir kornn i

Eyjafjorå, på å3u peir skamt fra StokkaloSum
11

.

peir toku pa enn liofuS porgeirs, ok settu uppå

eina pufu, sem peir voru vanir. peim syndist

på hofuSit svå ogurligt, [at angun rærSust ok

umsnerust
12

,
[tungan var uti ok blaftraSi

13

.
peir

ur8u [svå ræddir
14

,
[at engi porSi nær at koma

15

;

[grolu peir på grof
6 meS exum smum, ok rundu

Ffogle sige
,
at de skjar ham op lige til Hjertet, for at see, hvor-

ledes det var beskaffent, da han var saa behjertet
,
men man siger

,

at Hjertet var særdeles lidet
,
og nogle Folk antage detfor sandt

at behjertede Mænds Hjerter ere mindre end de Feiges
,
fordi

man siger at der er mindre Blod i et lille Hjerte, men at Frygt

folger med Hjerteblodet, og man siger at Hjertet synker i Brystet,

fordi at Menneskets Hjerteblod og Hjerte da frygte (bevæges), B,

C, F, D
,
F, G, J, K, L

,
M, N. JDe sidstanforte Ord udtrykkes saa-

ledes af F, D, B: at pa lirærir hjartat hlo'Sit, fordi Hjertet da

bevæger Blodet (eller : sætter Blodet i Bevægelse) ;
Fra eptirinalum

Porgeirs, till* F som Capitel- Overskrift*

') -at bæn pdrarins, efter Thorarens Begjcring
,

till* D, E, F*
2
) fra [virfcingar (framkvæmdar) hér a landi, eptir sigrinn, Dj G,

F, J. 3
) Grænlands, ok fo'rst lionum vel, og havde en god Reise,

B,C,D,E,F,G,J* 4
) aflafti, F. 5

) manna ok, till* F, 6
) or hofn-

iuni, fra Havnen, till . B, C, J

j

lir Hraunhofn, D, E, F.
7

) uiaun.
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1

deres Fællesskab, fordi Thoraren ventede sig store

Hædersbevisninger og Fremgang af den Seier, som

ban saaledes tyktes at have vundet17
. Ved Fælles-

skabets Deling erholdt Thorgrim Skibet, men Tho-

raren alle Losore. Thorgrim seilede til Gronland,

men Thoraren skaffede sig Heste, og red Nord fra

med 12 Mand. Thoraren puttede Thorgeirs Hoved

i en Bælg1

, og hængte den ved Haleremmen af sit
O 7 O D

Hestetoi, for at forherlige sin Seier. Om Dagen, da

de Reisende lode Hestene græsse, var det deres

Tidsfordriv, at de toge Thorgeirs Hoved op af Bæl-

gen, satte det op paa en Tue, og loe derad. Da de

kom i Ofjorden, bedede de kort fra Gaarden Stok-

kalodum18
;
de toge da end engang Thorgeirs Hoved,

og satte det op paa en Tue, som de pleiede. Hovedet

forekom dem da saa forfærdeligt, at Oinene bevæge-

des og dreiede sig, Tungen hængte ud og dirrede.

selv tolvte, B, C, D, F, G,J.

8

)
slagdlar, D, J

;

me3 ser a brot, D.

9
) fra riæstforr. [ udel G,F.

10

) fra [ a afangum, B,C;
at afaung-

um, JD,J.
1 *) naustum, Nostene eller Skibshusene

t
B,C>DyFG,J,K,

L,M; naustinu, Nostet, E, udel.N.
1

2

) fra [augun opin ok muSr-

inn, Oinene ogMunden aabne,B,C,D,E. 1 3
) liti tdngan,F; ok skældi

sik hofuSit fraraan i fa,X. 14
)
allhræddir ok felmsfullir,7i,C,Z>,/7,

J; hræddiro.<s. v.,F» 15
) fra [udehJF* l6

) diki, G; fra /'Slettu-

karlar ruddu kaupskipit (skipit likum, F) t
ok flultu til lands ok jor$-

u'Su far i hofninni allra manna lik feirra, er far hofftu fallit a

skipi ok a landi, fvi feir nenta eigi til kirkju at færa h’kin, fviati

fann tima voru engar kirkjur i nand; Sletlekarlenc (Sondernefra

* Sletten) lossede Handelsskibet, og forte Ladningen i Land, samt

jordede der ved Havnen alle de Mcends Lig
,
som vare ombragtepaa

Skibet og paa Landjorden, da de ikke vilde gjore sig den Umage

at bringe Ligene til Kirke, fordi ingen Kirker da vare i Nærhe-

den, till.B
,
C, H, E, F, G, Jt

K, L, M.
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par sfåan i hofåinu, ok haru si'San a torf ok

grjot. Eptir bardagann voru peir Kalfr ok Stein-

olfr loystir or fjotrum, ok [létu Jeir jarSa likin

meS Slettukorlum
1

. Litlu siSarr kom Ulugi til

skips, ok for hann utan pat saraa sumar 2

.

Af p ormofti.

[pormdSr kolbrunarskald undi illa cptir fali

porgeirs, ok for
3

bat sama sumar utan
4

, ok Evi-

ulfr or Olafsdal ok porgeir hofleysa, fostbro&ir

hans, i Grimsarosi. [peir toku land norfira Ha-
logalandi i Lofot

5

. pormoSr for a fund Olafs

konungs ens helga, [ok sag<5i konungi at hann
var svarabroSir porgeirs Ilavarssonar; sagéi liann

*) fra[raddu |>eir til likagraptarins vit5 Sléttukarla (vit5 Siett—

uVkuj J
}M). pcir varSveittu varmng pann er a skipinu var, par

til er Illugi kom til skips* Nri pd at krislni væri ung i pann
tima (ti'fS, F) lier a landi, pa var pat pd eigi si$r (vandi, F) til pess
(at taka fe, till. C, F) veginna manna; De dreve paa at Slette

-

karlene skulde begrave Ligene ; de forvarede Skibets Ladning
,

indtil Ilhige Lom til Skibet, Endskjont Christendommen da var
ny i Landet, havde det dog, lige til den Tid

,
ikke været Brug at

bemægtige sig faldne Mænds Eiendcle, till. B,C, D,E,J, JC,M.
~) norftr a Slettu, ////. F,B, C, D,E,J; ok pdtti eigi vænt til liefnda,

°S tyktes det ikke rimeligt at Ilævn kunde iværksættes
,

till, G •

J
) fra [PrySimaftr mikill var porrno'Sr Kolbrriuarskald ok vel at

lprdltura buinn, skdld gott, meSalinaftr a vdxt, allra manna snar—
astr. Ilann undi nær engu eptir andiåt porgeirs fostbro'Sur sins:

Thormod, IColbrunes Skald, var en herlig Mand, og meget erfa-
ren i Færdigheder, en god Digter

, middelmaadig af Væxt, hur-

tig^t (raskest) af alle Mænd, D. F, De samme anfore i det Fdi-
gende adskilligt om Thormods Reise til Danmark , med en vis

Jlarck, og derfra til Norge, samt et, kort efter Ankomsten der ud-
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De blev saa forskrækkede herover, at ingen torde

nærme sin- dertil. De grove da en Grube med de-

res Oxer, og stodte Hovedet ned i den, samt bedæk-

kede det derefter med Græstorv og Stene. Efter

Slaget bleve Steinolf og Kai f loste af deres Fjædrc,

og lode da Ligene jorde med Slettebeboernes Ujelp.

Kort derefter kom lilage til Skibet, og drog med det,

den samme Sommer, til Udlandet.

O m Th ormo d.

Thormod Kolbrunes Skjald var ilde tilmode

efter Thorgeirs Fald og indskibede sig, fra Laudet,

den samme Sommer, tilligemed Eyjolf fra Olafsdal og

Thorgeir Hofleysa, hans Fostbroder, i Grimsaaens

Munding. De kom til Land nord paa i Helgeland,

ved Lofoden19
. Thormod begav sig til Kong Olaf,

og sagde til Kongen at ban havde været Thorgeir

Havarsons eedsvorne Broder, samt berettede ud-

forlig alle Tildragelser ved lians Fald. Kongen

6vet Drab. Derimod siges i G,
der og indeholder en Fortælling

om en lignende Tildragelse
,
som den sidstmeldte, men dog paa en

ganske anden hlaade, at Thormod reiste med Harek fra Island

lige til Norge , B udelader det Hele , See ovenfor
,

i Indled-

ningen til denne Saga,
4
) i Vaftli, i (Havnen) Vadil

,
till, B

}
C,

D, E, J, 5
) pat skip kom i ey pa er Lafun heilir, det Skib kom

til den O som kaldes Lafun, B, CL, (Lofot,
D), Lufot, E ,

G,

Laafan, J, Laufuns, K, Iler indskyde D, E, G en heel Fortæl-

ling om Thormods
.
Reise til Danmark cg hans Ophold der hos

Kong Knud den Store, som ikke har mindste Sammenhæng med

Grbnlands Historie, Dernæst har D end et Sagn som aldeles

Udelades i A, AA, B, C, om den Maade, paa hvilken Thormod

forst kom til Olaf den Hellige,
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honum Ja alla atburSi um fali lians
1

. Konungrn
mælti

:
[velkominn skaltu meS ors vera, ok fat

vilda ek, ef mer vinnst lif til, at liefnt yrSi por-

geirs
2

« pa kva5 pormoSr:

parf sa er fer skal hverfa
3

,

fcngill, fyri kné lengi,

svarar fu liogliga liverjum4

luigborS
J

,
konungr orSi;

fair 1 [em um en frævit
6

,
~

,

frændr vorum 7

fa
8
vændir,

minnumst9
meirr a

10
annaS,

mitt starf, konungr 11
djarfir

1

\

Konungr mælti: slcemtan man 13
vera at skaldskap

finum
14

. Litlu sfåarr ger&ist pormoSr hirSmaftr

Oliifs konungs
15

. pat sumar
16 kom skip af

Grænalandi
;

[Jat atti” sa maSr er Skufr
1
" liét,

*) fra [ pormoftr kvaddi koming, ok tdk komingr vel kveSju

hans, ok spurfti hvat manna hann væri e$a hvers son hann væri.

pormdftr svarar: ek er l’slenzkr ma$r ok heiti pormoftr, enBersi

heitir faflir minn. Konungr mælti: hvert ertu kallaftr pormdftr
Kolhrunarskald ok ert svarabrd'Sir porgeirs Iiavarssonar? Ja,

^cgir porindSr, sa er maftr enn sami; Thormod hilste Kongen,

og Kongen log vel derimod
, samt spurgte af hvilken Slægt og

hvis Son han var Thormod svarede: Jeg er en islandsk Mand
og hedder Thormod

,
men min Fader hedder Herse. Kongen sagde:

Kalder man dig ikke Thormod Kolhrunes Skald, og er du ikke

Thorgeir Ilavarsons sorne Brodér? Jo, svarede Thormod
,
jeg er

den selvsamme Mand, Bt C, J, K,L,M,N. 2
) fra /"Njdta skallti

hans fra oss ok vel ertu her kominn, ok vist mattu vita fat, at

ek tel mer misboftit i vigi porgeirs hirflmanns mins, ok fdkk
kynna ek fess at hans yr$i hefnt; for hans Skyld skal du nyde
godt af os, og det er vel at du er kommen her

,
og du kan vide det

for vist, at jeg foler mig fornærmet ved min Ilirdmand Thorgeirs



UDDRAG AF FOSTBRÆDRA-SAGA. 3Q5
* \

sagde: Da skal være os velkommen og jeg vilde

vistnok onske, hvis jeg lever saa længe, atThorgeirs

Drab maa hævnes. Da kvad Thormod:

Den Mand, som for dit Aasvn
7

vil, Konning, stædes længe,

Forstand behover, skjont du

mild hvert et Ord besvarer

;

lieel folgerigt mit Arbeid

kan vorde, faae ret djærve

til Bistand dog; man kaldte

os Frænder, Drot20
! — jeg tier.

Kongen sagde : Man vil kunne have meget Morskab

af dine Digtninger. Kort derefter blev Thormod

Kong Olafs Hirdmand. Den Sommer kom et Skib

(til Norge) fra Gronfand
;
en Mand, som hed Skuf,

var detsEier, han var en Grønlænder, samt Kongens '

Ven og Hirdmand. Skuf opholdt sig hos Kongen

den Vinter over. — I det næste Foraar efter Thor-

Erab, B, C, J, K,L, M, N. 3
) hvarfla, F; hvarfa, D, E ; hvdrfa, //.

A
) hver j u, if, 2), G, tf, 2?.

5
)
hughorSs,2?, G,H. °)fra[eram ver

né freyja, B

,

C, G, II, J> fr^ju, F.
7
)
voru, E.

8
)

ver, B
,
C, J ;

9
)

ek, till. G, II.
1 °) QnrijB, C.

1 ') konung, //. i2
)

djarfan, B, C; djarfr, F. 1

3

) ganian ma, BfC,I),E.

14
) ok eigi

ætla ek at pu verfcir at lyktum dgæfuinaftr, og ikke troer jeg at

du tilsidst bliver nogen Ulykkesmandy till D, E, F. 15
) por-

md$r var mi mei5 kontingi, ok var hann J>vi hetr til hans, sem

hann hafåi lengr verit, Jm at komingi reyndist hann hinn rdsk-

vasti maftr i ollum mannraunum; Thormod blev da hos Kongen
,

&om stedse blev velvilligere mod ham
,

thi Kongen erfarede at

han var den raskeste Mand i alskens Besværligheder,
till. E, 1 ;

Pormdfcr for til Grænlands, till. F. ,6
)

haust, Efteraar

,

tf, F.

17
) J)vi skipi styrSi, det Skib forte

,
1).

,8
)
Sktimr^/erfse, JJCyM.

Ordnl.inds historisk«* Mindesmærker. 2 Bind. (20)
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grænlenzkr maSr, ok var vin konungs ok[hir8maSr

lians
1

. Skufr [var mcS konungi* um vetrinn
3

. Eptir

um våriS cn porgeirr fél], l>jo porgils Arason
4 mal

[til alpingis
5 um vig porgeirs å hond porarni ofta

ok peim oSruin er at viginu hof6u veriS, ok voru

gervir peir utlagir skogarmenn, er at viginu voro,

en GuSniundr enn riki ok porgils Arason létu

drepa porarin ofsa
6
a mannamoti

7

i EyjafirSi
8

.

—

pormoftr for til Grænlands
9
.

på er pormoSr kolbrunarskald liafSi verit

einn vetr me8 Olafi konungi, på bjo Skufr græn-

lendingr skip sitt til Grænlands. pormoSr gengr

på fyri konunginn, ok mælti: pat vildi ek, [minn

herra
10

! at pu lofaSir mer at fara ut til Græn-

*) at kyni (ætt); farmafcr mikill ok vitr mafcrok vinsæl) 5 af

Slægts en stor Sofarende, samt tillige en forstandig og af mange

yndet Mand
,
till. B, C, B, E, F> G, J. 2

) frafiév til hirSar kon-

lings ok var par, B, C, B, J. 3
) pann vetr voru peir i Noregi

Illugi Arason ,
Steinolfr ok Kålfr, Eyjolfr ok porgeirr hdfleysa

;

den Vinter opholdt Illuge Areson, Steinolf og Kalf, Eyolf og

Thorgeir den Umaadelige sig i Norge
, till. B, C, J, K. Bette

udelades og af B, som till. Folgende

:

peir pormoftr ok Skutr

ltigtta saraan lag sitt, ok var me$ peim allvingott, Thormod og Skuf

sogte hinandens Selskab, og mellem dem gik det ret venskabelig

til, till. B, E, F. 4

)
ok Ari son lians, og Are hans Son

,
till. B,(- ,

D, J.
5
) udel. E, C, B, G,J. <*) fra / gerSu mikinn reka at pcim

verkura er par voru ger, A pau mål var sæzt å pingi (aipingi,

B, F)9 ok gerfti porgils (einn, B) um målin oli CC silirs, ok

guldlist par å pinginu um vig porgeirs, ok hafåi Gu'Smundr enn

riki C at ra^i porgils. pat sumar varporarinn veginn; paatalte

meget ivrig de Gjerninger som der vare udovede. Bisse Sager

bleve forligte til Thiuge, og Thorgiis allene afgjorde Sagen med
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geirs Fald anlagde Thorgils Areson en Sag paa

Althinget (i Island) for Thorgeirs Drab, mod Tho-

raren Ofse og de andre som havde deeltaget deri,

ogDommen faldt saaledes, at de, som havde udfort

det, bleve erklærede for fredlose, men Gudmund den

Mægtige og Thorgils Areson lodeThoraren Ofse dræ-

be paa et Folkemode i Ofjorden21
.

Thormod reiste til Gronland.

Da Thormod Kolbrunes Skald havde været en

Vinter hos Kong Olaf, udrustede Skuf Gronlænder

sit Skib til Gronland. Thormod gik da frem for

Kongen, og sagde: Det onsker jeg, min Herre, at

du tillader mig at reise ud til Gronland. Kongen

to Hundrede Solv, som bleve erlagte der paa Thinget for Thor-

geirs Drab, og Gudmund den Mægtige fik (beholdt) et Hundrede

(Solv) efter Thorgils’s Forslag . Den Sommer blev Thoraren

dræbt
,
JB

,

C, D, F, J, K, L ,
M.

7

) inn, till. F.
B
) Her fdiger en

Fpisode om Fostbrodrene Fyolfs og Thorgeir den Umaadeliges

Feise til Island og den mellem dem opstaaede Strid m . m,, som

ikke kommer Gronlands Historie, eller den her meddeelte sammen-

hængende Fortælling
,
i mindste Maade ved,— undtagen for saa-

vidt at et Sagn er indskudt deri om ct Syn
,
som Frodrene Kalf

og Steinolf i Garpsdal saae ved hdilys Dag
,
noget efter Faaske

;

de troede nemlig at see Thorgeir Havarson og de 8 Mænd som

faldt paa Skibet med ham, komme til Fods
,
dryppende af Blod

,

°ver en Slette, indtil de forsvandt ved en Aa o. s . v. Dette be-

tragtedes vel som et Varsel for Fostbrodrene Fyolfs og Thorgeirs

Fod, der skete paa det Sted, hvor Synet forsvandt den samme
Fag

} ved Garpsdal, i det de Stridende dræbte hinanden* See den
trykte Xldg. £ 110-115* Med denne Episodes Slutning ophorer C.

’) &aal
t jF; Drap porgrims trolla, A. 10

) fra /"kontingr,B,D,F,J.

(20 *)

/
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lands*. Konungrinn spurfti
3

: llvart aétlar pu at

liefna porgeirs, svarabroSur pins? pormoér mælti:

eigi veit ek hvers auSit må verSa ura petta. Kon-

ungr mælti : eigi mun ek banna per forina, pviat

ek veit
3

,
livat pu vill\ Tekr pormoSr ser på

fari mé8 Skuf; ok er peir eru mjolc bunir, på

fara peir å fund konungs, ok pakka honum alla

vingan på er hann liaf5i peim veitt. Konungr ba§

peim vel farast. Konungr gaf porm63 i sverS ok
4

gullhring, er peir sldld u. Gånga peir Skufr å

skip ut; ok er peir [voro albunir
6

, på gengr

maSr ut å [skipit at bryggj usporSinum\ Så maSr

var rnikill vexti ok lierSi brei'Sr ok herSipykkr'

;

liann hafSi siSan bolt å hofSi, ok måttu peir ekki
9

sjå i anlitit å lionum
;
en pat er peir måttu af sjå,

[på svndist peim bann skolbrunn ok skcggjafir

ok greppligr
10

i åsjono
11

. Så maSr lcvaddi Skuf.

Skufr tok vel kveSju lians, ok spurSi bann at

nafni; bann kveSst Gestr lieita. Skufr mælti:

hvar er kyn pitt? Gestr svarar: vi'Sa stendr kyn

mitt fotum, en pat er eyrindi mi tt liingat, at ek

vil vita, livart pu vill veita mer far ut til Græn-

lands [e8a eigi
13

. Skufr svarar: okunnigr maér

ertu mer, ok mun ek [råSast ura” vi3 skipverja

>) i sumar nicS Slulmi (Grænlendingi) ,
nu i Sommer, med

Skum (Grønlænder), till . C,D,E,F,J. hvert er eyrendi f>*
tl

til Grænlands, hvilket Ærende har du til Gronland? till. C, E, E,

F, J. 3
) pikjumst. vita, troer at jeg veed, C, I) , E, F, J-

a
)

1U^

skilja peir at svo madtu, till. F. 5
)

en Skiifi, men Skuf, G, H.

‘) fra [ settusl niSr, satte sig ned, F. ’) fra [ skipsbryggjuna,

C,J; skipit at skutbryggju, paa Skibet, over Stavnbryggen,D,E,I •
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spurgte: Agter du vel at hævne Thorgeir, din ed-

sorne Brodér2
'

2
? Thormod svarede: Jeg veed ikke,

hvorledes det kunde falde ud. Kongen sagde: Jeg

vil ikke forbyde dig Reisen, fordi jeg veed, hvad du

har i Sinde. Thormod betingede sig da Overfarten

af Skuf, med hans Skib. Da de vare næsten ganske

færdige, begave de sig til Kongen, og takkede ham

for al den Gunst, som han havde beviist dem. Kon-

gen onskede dem en lykkelig Reise. Han gav Thor-

mod et Sværd og en Guldring til Afsked. Skuf og

hans Reiseselskab gik ombord paa deres Skib. Da

de vare seilfærdige, gik en Mand ud til Skibet, og

den yderste Ende af Skibsbryggen. Denne Mand

var stor af Væxt, og havde tykke Skuldre; han hav-

de en bredskygget Hat paa Hovedet, saa at man

ikke ret kunde see lians Ansigt; af det lidet som

kunde skimtes deraf forekom han dem at væreguul-

bruun, stærk skægget og barsk af Udseende. Han

hilste paa Skuf. Skuf besvarede hans Hilsen vel,

og spurgte ham om hans Navn. Han kaldte sig

Gest. Skuf spurgte: Af hvilken Slægt er du? Han

svarede: Min Slægt er vidt adspredt, mcndetÆren-

de har jeg her, at jeg vil vide om du vil tage mig

ud med til Gronland eller ikke. Skuf svarede: Du

er mig ubekjendt, og jeg vil tage mine Skibsfolk paa

Raad med mig, for at hore deres Mening. Gestsva-

H
) Jtykkr, C,J; J>ykkr undir hendiua, Dt E,F.

9
) ogiirla, uty-

D/F,F. ,0
) gar pligt*, D,F.

D J. 1
-) i surnar, C, D, O. lf, J*

,4
) sk i para, G, IL

11
)

bragfci, G, Il
i fra [udel,

1

3

) fra /"vita, C, D, F, G, J,

*

\

i
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im'na, hvat peim synist ra8\ Gestr mæltf
:
pat

hug8a ek at styrimaSr ætti fyri skipi at råSa, en

eigi liasetar; ok er pat likligast at ek vinna hlut-

verk mitt
3

,
sva at eigi munu liasetar

4
purfa fyri

mik at vinna
5

. Nu Jauk sva peirra vi8ræ3u at

Skuir [lok vi8 Gesti
6

;
gengr Gestr upp i bæinn,

ok kemr aptr litlu si8arr me8 mikla byréi
7

,
sva

at varia mattu II menu [valdit fa
8

.
[Gestr tok

ser rum aptr a bulkabrun. Hann atti fatt viS

aSra menn, ok let fatt til sin taka
9

. Skufr let

pegar i haf, er byr gaf
10

. Gestr var æ pvi [betri

liSsmaSr
11

[er meirr purfti
15

. Sva syndist monn-

um sem Gestr mundi hafa II manna [megin e8a

III
13

, Heldir skarst
14

alit
,5
iodda meS peim Gesti

ok pormoSi, pat sem viS bar. Sva bar at einn dag

at peir pormoSr ok »Gestr attu austrmål at halda

baSir saman. I pat mund var byttu austr a skip-

um, en eigi dælu austr. Nu var pormoSr niSri i

kili, ok sokti byttunum, en Gestr tok vi8 a pilj-

unum, ok bar ut fyri bor8. pormoSr var ekki

sterkr ma8r, ok seldi opt ekki langt upp bytturn-

ar
w

‘. Gestr [ræddi um at hann skyldi lengra upp
!

) hvort elc fata viS Jer e$r eigi, enten jeg skal tage imod dig

eller ikke, till . C,E,E,G,J. ?) eigi veit ek enna, till.F, 3
) min

at immun hluta, for min Deel, C, J

;

mitt at minu leyti, E,E
}
G.

*) Jinir, till. C, E. s
) ausa, G, //. 6

) heitir iarinu, tilstod ham
Plads i Skibet, C, E, E, G, J. 7

) ok Junga, till. C, E, E, G,
8
) upp taka, lofte, C, G, J. 9

) fra [ udel. E. ,0
)
Jeir fengu

stor afoll ok hvoss vcfcr, de fik store Sostyrtninger og stærke

Storme, t. C, J ; J. f, heirfc vc$r ok hvoss, E,E. 1 1

) fra /‘liftbetri,

C, E, E, T\ 1 ’) kom i raun um, C i fra [ sem meiri var raun t
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rede: Jeg troede at Skipperen burde raade for Ski-

bet, men ikke Skibsfolkene, og det er sandsynligst

at jeg forretter saaledes detArbeide, som bliver mig

paalagt, at Skibsfolkene ikke skulle beliove at ud-

rette det for mig. Nu endtes deres Samtale saaledes

at Skuf tog mod Gest. Gest gik derpaa op i Byen,

og kom strax derefter tilbage med en saa stor Byr-

de, at to Mænd neppe kunde faae Bugt med den.

Gest tog sin Plads agter ude paa Skibet, bag ved

Lastrummet. Han indlod sig ikke meget med andre

Folk, og var noget kort for Hovedet. Skuf gik strax

til Soes, da Vinden blev god. Gest viste sig at være

en des raskere Somand, jo mere det belid vedes.

Det forekom Folk at Gest var ligesaa stærk som to

eller tre andre. Mellem ham og Thormod gik det

ikke meget venskabelig til, naar de havde noget

med hinanden at bestille. Det hændte sig en Dag,

at de begge skulde besorge Kjolvandets Oposning;

i den Tid udfortesOposningen medBotter, men ikke
\ i

. .

ved Pomper23
. Thormod var nede i Kjolen, og

sænkede Potterne, men Gest tog mod dem paa

Dækket, og kastede Sovandet ud af dem over

Bord. Thormod var ikke ret stærk24
,
og ofte rakte

han ikke Bolterne hoit nok i Veiret. Gest sagde at

han skulde lange Botterne hoiere op. Thormod

F. 1

3

) fra /!afl i sinum tiltokuin, D, E, F, G, H, /.
1

4

) std«st,

C, G, II, /.
1

5

) her ophorer C. ‘ u
) ok var« Gcstr at seilast mjok

i mot byttunum,. å«r hami fen/ji nå«; og Gest maalte tit strække

Armene langt ud efter E6tterne
}
forend han kunde naae dem,

ti ll t F.
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selja bytturnar
1

. pormodr svarar ongu, en gerdi

rétt sem ådr. Nu er minstar vanir var, Ja læir

Gestr falla ofan byttuna fulla af sjo i fang por-

moSi
;
vard hann alvatr, ok hleypr upp or austrin-

um, ok Jrifr vapn. Gestr tekr Ja ok sin vapn,

vilja Jeir Ja å berjast
2

. Skufr mælti: [Jat er eigi

samt* at menn se usåttir a kaupskipum i hafi,

Jviat Jar fylgir mart til meins, ok sjaldan muu
Jeim skipum vel farast, er menn em osattir inn-

anbords. Nu viljum ver beida ykkr, at Jit, [setit

grid medal ykkar, medan Jit erut i hafi
4
å skipi

5
.

Nu [var svå gert
6

. Skip velkir uti lengi; fa Jeir

vedr stor, ok i einum storm gengr i sundr

skipra
7

Jeirra; for Ja seglit utanbords; taka

menn seglit, ok heimta at ser innanbords, ok

voro tiltok Gests hardfengligust
8

. Skufr vissi at

Jeir menn voro lift liagir, er farit hofdu af

Grænlandi med honum, en hann hafdi sed Ja
pormod ok Gest mart hagliga telgja. Skufr mælti

Ja vid pormod: vill Ju skeyta
9
rå våra saman?

pormodr svarar: ekki em ek hagr, biddu Gest at

gera at rånni, hann er svå sterkr at hann mun
stinga mega saman rårendunum 10

. Skufr gekk

*) fra C mælti fa: sel fil upp anviråit (auvirSit, rettere
,
E, G,

H) y knaligar Lylturnar, sagde da: ræk Bolterne raskere op, dit

usle Skrog, E,E,F,G,U,Nt
2
) Sktffr bi5r menn standa a ineftal

0 inilli feirra), ok eru feir skildir, Skuf bad at Folk skulde s taae
(gaac) mellem dem , og de bleve skilte fra hinanden, t, F,G, //.

3
)

fra [ eigi sainir, F. 4
) fra [ synit enga dyi'sii, mefcan fit erut,

viser ikke nogen Uskik, medens I ere paa, D,E,F; lysi t eigi tvi-

ly ndi o. s, vf; IC (tvisli, Z). j
) en gjorit sem ykkr likar, fa cr

i
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svarede ikke, men bar sig ad paa samme Maade

som for. Da man mindst ventede det, lod Gest

Botten falde, fyldt med Sovand, lige ned paa Thor-

mods Bryst, saa at han blev ganske vaad, sprang

op fra Osningen og greb sine Vaaben. Gest gjorde

det samme, og de agtede da at slaaes med hinanden.

Skaf sagde: det sommer sig ikke at Folk kives paa

Handelsskibe, i Soen, fordi megen Skade foraarsages

derved, og jsjelden vil det gaae godt for déFarloier,

som have Folk indenbords, der ikke forliges med

hinanden. Nu ville vi bede eder at 1 tilsiger hin-

anden gjensidig Tryghed, saalænge som I ere i Soen

til Skibs. Dette gik virkelig for sig. Skibet drev

længe omkring i Havet, omtumlet af stærke Storme.

Et Vindkast knækkede deres Storraa, saa at Seilet

faldt i Soen; Mandskabet fik dog fat i det, og trak

det ombord, hvorved Gests Anstrængclse især var

virksom. Skuf vidste, at de Mænd ikke vare me-

get behændige som han havde taget med sig fra

Gronland, men han havde seet at Thormod og Gest

havde skilt sig meget net ved adskilligt Tommerar-

beide. Skuf sagde da til Thormod: Vil du foie

Raaens Stykker sammen igjen? Thormod svarede:

Jeg er ikke saa nævenyttig; bed kun Gest om at

gjorc Raaen i Stand; han er saa stærk, at han vist

Jit korait a land, men gjore som Ifinder for godt
, naar I kom-

mer paa Landjorden
,

till. F, D3 E,J, K*
6
) fra[scfast J>cir, I>,

N
> sættnst pcir, K, L ; at ortium Skiifs, ok cni mi gri$ vselt d

^illinn jjeirra, tULF. 7
) seglrn, F. 8

) stcrkligust, P. v
) gera,

F•
,0

) lilutuuum, sva at fast man vcra. P,
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. &

på lil Gests, ok [ba3 hann hæta rana
1

. Gestr

svarar: eklci
2 em ek liagr, mæl pu at pormoSr

geri at, pviat hann er sva or8hagr
3

at hann man
yrkja saman rårendana

4

, sva at fastir
5

se; en

[lyri nau8synja sakir, på mun ek° telgja annan

hlutinn rarinnar, en pormoSr telgi annam Nu
er fengi n sin bx hvarum peirra, ok telgir sinn

hint livårr peirra. Gestr litr nokkut [utn oxl
7

til pormdSs
;
på er hann hafåi telgt sinn hlut rar-

innar, sezt hann niSr a bulkann
8

,
en Gestr telgir

nokkoro lengr pat tre er hann var at; ok er lokit

var at telgja, på bar hann saman lilutina, ok

purfti pa af hvårigum hint at taka. Nu festi

Gestr saman rana
9

,
ok eptir petta festa peir segl

vi8 rå, ok siSan sigla peir. Si8 um liaustit toko

peir Grænland; skipit kom i EiriksfjorS
10

.
porkell

Leifsson
11

var pa [hbfSmgi yfir
12

Einksfir8i
l3

[;

porkell var mikill hofSingi, rikr ok vinsæl], hann

var vin mikill ens lielga Olafs konungs; porkell

kom bratt til skips, [pa er pat var landfast or8-

it
14

,
ok keypti [at styrimonnum ok at håsetum pa

lilu ti er hann purfti at hafa
15

. Skufr ger8i por-

katli i kunnleika, at hirSmaSr 6lafs konungs var

J
) fra [mæl ti; vill pli gera sainan ra vara, F. 2

) Jitt, F.
3
)

orftahagr, F.
4
) rana, F. 5

) fost inun vera sem negid, F. 6
)

fra [^6 nuin ek freista, at, F. 7

) rettet
; avklx, u4

; frafsxzi, F.

8
) biinkann, D. 9

) lutina, G, F. 10
) ok skipuftu par upp, °g

der udskibcde deLasten
J
till. D,F,F, Her ophorer N. Her segir

fra peim Grænlendingum, tilt. F, 1 *) Eirikssonar, till. G; Idns

raufta, till. endvidere M. 1

2

) fyrir i, G. 13
)
Hann bjo i Bratla-

hlifc, han buede paa Brattalid, till\ G, F. 14
) udel. i *

1
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uden videre kan sætte Raastvkkerne sammen med

de blotte Hænder. Skuf gik da til Gest med den

samme Begjering. Han svarede: Jeg er ikke saa

behændig; bed kun Thormod derom, for han er saa

veltalende at han nok skal udrette det med sin Digt-

ning, at Raaens Ender igjen heftes fast til hinanden.

Dog vil jeg, da Nødvendigheden nu byder det, til-

hugge den ene Deel af Raaen, naar Thormod vil

hugge den anden til. Man flyede da hver af dem

en Oxe, og hver for sig tilhuggede sin Deel afRaaen.

Gest skottede af og til, over Skuldrene, tilThormod.

Da Thormod var færdig med at hugge sin Deel af

Raaen til, satte han sig ned paa Lasten, men Gest

tovede noget længere ved at tilhugge sit Stykke

Tommer, men da han var færdig dermed, eftersaae

han Stykkerne, og intet af dem trængte til nogen vi-

dere Bearbeidelse. Gest satte Raaen sammen; der-

næst gjorde de Seilet fast til den, og Seiladsen gik

igjen for sig. Sildig om Efteraaret anlob de Gron-

land, og kom til Eriksfjorden. Tliorkel, Leifs Son,

var i den Tid Hovding over Eriksfjorden. Thorkel

var en mægtig Mand, rig paa Gods og Venner; han

var ogsaa en god Ven af den hellige Kong Olaf26
.

Thorkel kom snart til Skibet, efter at det var gaaet

til Ankers, samt kjobte af Skipper, Styrmænd og

Mandskab de Ting, som han behovede. Skuflod

Thorkel vide, at een af Kong Olafs Hirdmænd, som
ni61t J>aii er J>ar voru til, ok a'Sra luti f)«i er toru^ætastir voru a

^»rætilandi, Maltvarer og andre Ting liavdcs der og vare de sjcld-

neste i Gronlandy F,D }
molt 611 J)au er ;i voru, G

,

//.
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par a skipi, sa er pormoSr lier
;
sagSi at konungr

liafSi pormoS honum til handa sendt til trausts
1

ok halds, cf liann pyrfti meira viS. Nu af pess-

uin orSum [Skufs for pormoSr til vistar i Bratt-

ah'S
2

. Skufr atti hu a Stokkanesi
3

;
pat var

4
a

EiriksfirSi oSrum ineghum
5

en BrattaliS var. [ViS

Skuli hjd sa maSr
6

er Bjarni hét, vitr maSr ok

vinsæll
,

gjorr at ser i morgu, [hagr vel
7

;
hann

varSveitti bu peirra beggja, pa er Skufr
8

var i

forum, peir attu felag
9
saman, ok for vel meS

peim. pormoSr for til vistar i BrattahliS. Gestr

vistaSist i EinarsfirSi
10

a peim hæ er hét
11

L Vik,

[par hjo sa maSr er porgrimr
1

3

hét'\

' % *
§

*

Fra Qoi'gri/m
1 4

trolla.

porgrimr trolli Einarsson hjd i EinarsfirSi a

Longunesi
1

’. porgrimr var goSorSsmaSr, mikill

hofSingi, rikr ok fjolmennr, garpr hinn mes ti [i

skaplyndi
16

. [ViS porgriin hjd
17

systir hans er

pordis hét, hana hafSi atta sa maSr er Hamundr

hét. Synir pdrdisar 1111 voro i vist meS porgrimi
18

;

einn peirra hét BoSvarr, annarr Falgeirr, priSi

*) Modtagelse, G, II,
2
)

baui5 porkell pormdfli til sin,

ok pat piggi* (pekktisl) pormoSr (Jormedeist disse Ord) indbod

Thorkel Thormod til sig, tig han modtog Indbydelsen, F, G, IT, J}

Skufr var vi$ skip, partil er upp var sett ok um biiit. Eptir pat

reflst liann heim til biis sins, Skuf blev ved sit Skib, indtil det var

bragt paa Land i god Forvaring, Skuf tog da hjem til sin Bopæl,

till. D,F,G,J, 3
) peim bæ er a Stokkanesi heitir, F. 4

) er, G,

udel, K, 3
) till. F (fjartSar). 6

) sa rriaftr alli bu vi$ Skub, G.

7

) smiftr mikill, G
,
F. 8

) sual, de 6

v

rige ; liann, si. ,J

) alU
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hed Tliormod, var der paa Skibet, samt at Kongen

havde sendt ham til Thorkel, for at soge Tilflugt og

Beskjærmelse hos ham, hvis hanbehovede det. Paa

Grund af denne Anbefaling togThormod sit Ophold

paa Brattalid. Skuf eiede en Gaard paa Stokkanes26
;

den laa paa eenSide af Eriksfjorden, menBraltalid paa

den anden. En Mand, som hed Bjarne, boede sam-

men med Skuf; han var en forstandig Mand, og me-

get yndet, besad mange Færdigheder, især som

Smed; han forestod deres fælles Bo, naar Skuf var

paa Reiser. De eiede Boet i Fællesskab, og forligtes

meget vel. Thormod blev til Huse paa Brattalid,

Gest tog sit Ophold i Einarsfjorden, paa en Gaard

som kaldtes Vig 27

;
der boede en Mand som hed

Thorgrim28
.

Om Thorgeir Trolle.

Thorgrim Einarson Trolle boede i Einarsfjor-

den, paa Longunes20
. Han var en Gode30

,
en stor

og mægtig Hovding, boldt mange Folk og var stolt

i sit hele Væsen. En Soster til Thorgrim, som hed

Thordis, boede sammen med ham; hun havde væ-

ret gift med en vis Hamund. Thordis’s fire Sonner

opholdt sig hos Thorgrim. Een afdem hed Bod var,

b&$ir, begge alt,
t.G,II. 10

) Eiriksfirfti (rimeligviis urigtig), D,

F (dog er Ordet i den sidstmeldte utydeligt), ll
) heitir, F.

12
)

Gri'mr (maaske rettere), de our. ; saaledes nævnes Manden ogsaa

senere i denne Membran , Jfr. Anm . 28.
13

) fra [ udel. G, H.

1A
)
lerigtiget

;

Vig porgrims, A.
1S

) bæ Jjcim er a Laungunesi

heitir, F.

,G
) udel. G, H. ,7

) me$ porgmni var at bui, G, IL
18

) henni, hende
,
D,F,F,

i
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porkell, fjorSi por'Sr; peir voro allir garpar

miklir ok fraligir menn. porun hét onnur systir

porgrims trolla, hun bjo i EinarsfirSi a peim bæ
sem

1

lieitir a Langanesi. Hun atti sun pann er

Ljotr liet
;

(hann) var mikill maSr vexti*. Allir

frændr porgnms voro miklir havaSamenn ok

ujafnaSar-fyllir
3

. Sign'Sr hét 1<ona er bjo a peirn

Læ, er at Hamri hét*. Sigrfår atti [gott bu [ok

gagnsamt
5

. SigurSr hot sun hennar, er at bui

var meS henni. SigurSr var fraligr ma8r% vin-

sæll ok litill havaSamaSr, [ok potti eigi alla vega

jafnl
7

. LoSinn hét verkpræll
9

i BrattahliS, liann

var verkmaSr goSr
9

;
honunx fylgSi at lagi kona

su er Signér hét, hun var fengin til at vinna

pormoSi. Skemma var i BrattahliS, eigi afost
10

lxusum, er porkell svaf i ok setumenn hans. par

brann ljos i skemmuni hverja nott eptir aSra",

[en annat folk svaf inni'k Nu potti LoSni [Sig-

nér helzti longum dveljast i skemmuni* 3

a kveld-

um*
4

;
potli honum hun ga sin minnr en verit

*) utydeligt i A, der synes at staae: a Swn (Siln), muelig feil-

skrevet, thi disse Ord udelades af de ovrige
,
som have er i deres

Sted. 2
) ,ok knaligr, /. 0,11; ramr at alli, /. D

, F.

.

3
) de ovrige

skrive u. fullir eller djafnaftarmenn
;

fullir up djafnaftar, G
(drambs ok mctnaSar, B). 4

) i EinarsfirSi, till. D,F,G,J. s
) fra

fen var J)d eigi stdrauSig (till. G) en vel auftig at vinsældum, '

men var ikke hovedrig ; dog besad hun manges Yndest, till. F,
B,F,J; fra næstforr. [ gnogt i Lui, L. 6

) kyrrlåtr, stille, till.

G. 7
) fra [udel, B,F,F; Viftreign Jjeirra Lofcins ok pdnndftar,

till. F. «) verkstjdri, Avlsforvalter eller Avlskarl, F, D, F, C,

J, K, L, M; porkcls, till. G, K, L
, M. ’) ok veiSiraaSr mikill,
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den anden Falgeir, den tredie Thorkel, den fjerde

Tliord. De vare alle meget raske og fyrige Mænd.

En anden Soster til Tliorgrim lied Tliorun
;
hun boe-

de i Einarsfjorden paa den Gaard som kaldes Lan-

genes31
. Hun havde en Son, ved Navn Ljot; han

var meget stor af Væxt. Alle Thorgeirs Frænder

vare meget stoiende og ubillige i deres Fremfærd.

Sigrid hed en Kone som boede paa den Gaard der

kaldtes Hammer 32
;
hun eiede et godt og indbrin-

gende Bo. Sigurd hed hendes Son, som forestod

Boet tilligemed hende; han var en modig og meget

yndet Mand, holdt ikke af megen Stoi, og Folk syn-

tes at han undertiden maatte vige for andre33
. Avls-

karlen34
i Brattalid hed Lodin

;
han var en god Ar-

heider
;
han holdt til med en Kone ved Navn Sigrid

;

hende blev det paalagt at sorge for Tbormods Op-

vartning. I Brattalid var en Bygning, adskilt fra

Gaardens ovrigeHuse; der pleiede Thorkel og hans

faste Gjæster at sove35
;
der brændte bestandig Lys

om Natten, men andre Folk sov i Gaarden. Lodin

tyktes at Sigrid opholdt sig alt for længe i Ud-

huset om Aftenen, og at hun viste ham mindre Op-

mærksomhed end forhen; da erindrede han sig den

og en stor Jæger, till. D, G, H, J, 10
)
allnær, tost ved. C, G. ll

)

^ ni ve trinn, om Vinteren
,
tilLD,JEf F; a vetrum, huer T inter

,
G.

15
) fra /*Lo$inn svafinni i slidla hja vcrkmonnum portels, Lo-

din sov inde i Sengestuen tilligemed Thorkels Arbeidskarlc
,
L,F,

F. 1

3

) fra [ Sigrifci verSa dvalsamt il ti, D, G, H,L ,
MF. * 4

) er

hiin togatS i afpormdfti, da huri trak Fodbeklædningen af TJiormod,

iiU* J>gB,F,J%K9
L.
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hafSi
;
kom liopum på i liug kviélmgr [så er

kveéinn haféi verit
1 um lausungarkonur

2

:

[å hverfanda li veliL
i

*

voro
3

peim [hjorto skoput
4

,

5

brigS i
6
brjost lagit

7
.

Hann ræddi um viS SigriSi, at liann vill eigi [vistir

hennar långar
8

i skémmunni å kveldum
;
hun svar-

ar [honum
9

,
sem henni var i skapi til

10

, pat

barst at einn aptan, på er porkell ok pormoSr

vildu gånga ut til skemmu, ok Signér [meS peim
11

,

på tok LoSinn til Sign'Sar ok helt henni; en hun
[rogast or hondum honum 12

;
ok er pormoSr ser

petla, på tekr liann i hond SigriSi, ok vill kippa

henni or hondum LoSni, [en pat gengr eigi
l

\ porkell ser å prætu
14

peirra; liann mælir

viS LoSin: låt SigriSi fara leiSar sinnar; uskugg-

asamligt er allt um vistir
15

liemiar å kveldunum

i skémmunni 16

;
mun ek gæta hennar

17

,
svå at [per

sé skammlaust uti par, ok svå henni
18

,
en pu gæt

hennar
19

pess å milli
20

.

a

) fra [ udel* Z. 2
) lausakonur, lose Kvinder

,
G, H, J,K; udel.

Zt 3
) eru, Di er, G, H. 4

) hjarta skapat, G
}
H. 5

) ok, till.D,

G. (>

) um, G, II, 7
)

lagin, Versene udelades D,F,F,G,Ili fra [
udel.JjK, L, M. B

) langvistir hennar, G,//,J,K,Lt °) pannveg,

till. F, 10
) fra /faf skeyti'ngi, ok kveftst sjålfraS ferSa sinna, no-

get studs, og sagde at hun hunde selv randefor sin Gang, L; pikir

honum lmn byggja sjaldnar hondum hals ser, en verit hafSi, tiIh

D, G, II; p. h. h. inifir vanda ser or (5 e. v. h., J, K,M
; her fdiger

en, rimeligviis nycre
}
Tilsætning * D,F, G, IL ll

) eptir/JF1
.

* 2
)

y’r<z/'roga$ist vift ok vildi laus verfta, G,//. 13
) fra [ ok gat eigi,

og kunde ikke, G, //. l4
) pæfu, D, E, F, J, K, L. 1

5

) verur, G.
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Vise36 som (forlængst) havde været digtet om løsag-

tige Kvinder:

Paa rullende Hjul37

bleve dem Hjerter skabte,

og Svig i Brystet lagt.

Han lod Sigrid vide at han ikke skjottede om hendes

lange Ophold i Udhuset, ud paa Aftenen; hun sva-

rede ham som hun var i Lune til. Det hændte sig

en Aften atThorkel ogThormod vilde gaae til deres

Sovestue, og Sigrid med dem, at Lodin tog fat i

hende og holdt hende fast, men hun sogte at slippe

fra ham. Da Thormod saae dette, tog han Sigrid i

Haanden, og agtede al rykke hende til sig, men del

lykkedes ikke i en Hast. Thorkel lagde Mærke til

deres Trætte, og sagde til Lodin: Lad Sigrid kun

gaae sin Vei; paa hendes Ophold om Aftenen, i Ud-

huset, kan ingen Skygge kastes, thi der brænder et

klart Lys, og jeg skal saaledes vogte hende der ude,

at hverken du eller hun have nogen Skam deraf,

men ellers kan du selv passe paa hende.

If
‘) brennr par ljds bjart, der brænder et klart Lys, till.B,E,J,F,

natt hverja, hver Nat, t. G, II. ,7
) riti par a kveldum, till. F.

,8
) eigi verSi of hennar ra<5 i'iti par, till. B, Fy G, II; at henni

se til svivi rftingar né per til sneypu, till. B, F, E, J.
1

9

) vel,

till. F. 20
) nu vit5 pessi or$ porkels., på lætr LoSinn rakna

(skriftna) bendr al Sigrifti, ok ferr bun lci$ar sinnar me$ peim

porkeli ok pormdfti. Ok var mi kyrt um hriS, ved disse Tlior-

hels Ord trak Lodin sine Ilænder fra Sigrid, og hun gik sin Gang
7ned Thorkel og Thormod. Bcrefter var alt roligt i nogen Tid,

1ill> B, E, F, J.

O ron]ands historiske Mindesmærker. 2 Bind.
(21)
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pormofir drap Lcftin.

pa er at jolum dregr, lætr porkell mungat
1

heita, pvi at (hann) vil] jdladrykkju hafa, ok

gei'a ser pal til agætis, pvi at sjaldan [voro drykkj-

nr
J

a Grænlandi. porkell ban8 pangat vinum

sinum at jolum, ok var par fjolment. Skufr af

Stokkanesi, ok Bjarni voro par um jdlin. pa8an

var haf8r husbuna8r 3

ok ker ok klæ&i um jdlin.

Nu drukku menn um jdlin ine8 mikilli gleSi ok

slcemtan. Afiaradag jolanna bjoggust menn a

brott
4

. Lo8inn
5

greiddi monmim klæSi, sver8 ok

bandagervi, er bann bafåi varSveitt
6

,
bann selli

ok fram skip peirra Skufs ok Bjarna

7

. Hus-

kallar baru ofan ker ok klæ8i“. Lo8inn var i

selskins stakki
9

ok selskinsbrdkum
18

. pa kemr

Lo8inn i stufu viS [liinn fjorSa manfi
11

.
par voro

a8r eigi fleiri en peir pormo8r ok Bjarni
12

.
por-

mdSr la i bekkinum a framanver8um stokki.

Nu er peir koma i stufuna, pa greip Lo.Sinn i

fætr pormo8s, ok kipli honum fram a gdlfit, [ok

dro bann
13

utar cptir gdlfinu. pa bleypr Bjarni

upp, ok gripr urn Lo8in rniSjan, tekr bann upp
l4

>

*) udel. G. 7
) fra [er jdladrykkja, 2)yE,F; er drukkit, G,

//*

3
) hdsbdningr, F

.

4
) ok foru svå sem biinir voru, ok pokkufiu

porkeli vel veizlu ok beimboS, toge bort ejterliaanden, som

de bleve færdige til
,
og takkede Thorkcl vel for hans Beværtning

og Indbydelse
,
till. D, E, F, G, 17,1. 5

) vcrkstjdri, till. 2), E, F, J-

6
) um jdlin, till. F. 7

) ok let bua, og lod det udruste
,

till* A
Et

F. H
) pau scm hblftu verit hotø til borftsins af Stokkanesi,

tiIL F 9
) ku ni, F. 10

) ok var stakkrinn gir$r i brækr, till.

G ( H,F; nii voru par allir menn mrr i dnn (vinnu) nokkurn
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rhormod dræbte Lodin.

Da det lakkede mod Jul, lod Tborkel brygge

godt Ol, tbi ban vilde bolde Julegilde, og indlægge

sig Berømmelse derved, da Drikkelaug kun sjelden

pleicde at boldes i Gronland38
. Tborkel indbod der-

til sine Venner i Juletiden, og mange Folk forsam-

ledes da der. Skuf og Bjarne fra Stokkanes vare

der Julen over; de havde laant det Husgeraad, Kar

og Klæder, som brugtes i den Tid. Gildet varede

hele Juletiden igjennem med megen Lystighed og

Tidskort. Den sidste Dag i Julen lavede Gjæsterne

sig til Bortreisen
;
Lodin afhændede dem deres Klæ-

der, Sværd og hvad de ellers havde bragt med sig,

hvilket alt ban havde havt i Forvaring. Han lod

og deres Baade trække ud paa Soen. Lodin var

i fort en Kofte og Buxer af Sælskind. Han gik da

ind i Stuen, selv fjerde; ban traf der ikke andre

end Tliormod og Bjarne. Thormod laa foran i Loi-

bænken. Da Lodin og lians Folgesvende kom ind

i Stuen toge de fat i Thormods Fodder og rykkede

ham frem paa Gulvet, samt trak ham langsefter det.

Da sprang Bjarne op, greb Lodin om Midten, og

kastede llam haardt ned paa Gulvet, bandede dem

da havde næsten alle Folk der meget travelt , till. jD, £
f
F; i

hrott, alle (andre) Folk horte
,
o.s.v G,II

.

J1
) fra [iUl menn,

D, E
}
Fj G, II. 12

)
ok var (la) i sinum bekk hverr feirra, ok

tbluftust svA um Jjvert golf (hjalasl svo vi#), og enhver af dem var

(laa)paa sin (een) Bænk og talte med hinanden, tvers over Gulvet,

tHl. JD, E}
F, G, II, J. 13)/ra/'p cir dr riffu J>a pormdS, till. D t E,

F, G, II, J. 1

4

)
a bringu ser, till. D, E, F,

G, II, J.

(2 ID
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ok rekr niSr vift golfinu bart, ok bol var
1

[peim er pormdS drogti
2

,
ok baS på lata bann

lausan; [ok peir gera sva. Nu stendr pormdSr

upp, ok mælri til Bjarna: engi tilkvåma pykkir

oss Islendmgum um slik brogS, pviat vé.r erum

opt sllku vanir i skinnleikum
3

.
peir

4
ganga ut,

ok lata sem ekki bafi i orSit. Nu er peir Skufr

voro albunir til fer§ar, på gengr porkell til skips

mcft peim, ok lieimamenn lians
5

,
peir hofSu eina

ferju
6

,
ok la ein bryggja a land upp af ferjunni.

Bjarni sto'cS bjå ferjunni
7

,
ok beiS Skufs, er bann

bjalaSi vift porkel. LoSinn var uppi skamt fra

[skipimi, ok hafåi af bendi greitt klæSi
8

manna
9

.

pormdSr var paSan skamt, ok er minstar vanir

voro, bregSr pormoSr [hoggeyxi undan skikkju

sinni, ok boggr i bofut LoSini, sva at bann feil

pegar dauSr til jarfiar
10

.
porkell beyrir brestinn,

ok litr til, ser livar Lofiinn var fallinn. Hann

mælir på vi5 sina menn, at peir gangi ok drepi

pormoS, en peim varS bilt. Bjarni mælli, at por-

moSr skyldi ganga ut a skip; liann ger&i sva.

[Bjarni gekk eptir lionum, ok sva Skufr
11

;
ok er

peir komu a skipit, på lieimta peir bryggjuna

ut
12

. .porkell eggiar på
13

atgongu, ok vildi berj*

ast vi'8 på Skuf ok Bjarna, ef peir vildi eigi por*

moS fram selja. Skufr mælli på: bråSlitit gerir

J
) bannar, forbyder, F. 2

) fra[x\% er peir drcigu pormdS,

G, //. 3
) uti a Islandi, till. F

.

«) Loffinn, till. F. 5
)
ganga

peir rnenn a skip ilt, er tara skyldu, de Mcend gaae udpaa Uaa-

dene, tom skulde reisc
,

till. 1), B, F,G, II, J. 6
) sluitu, Skuden ,
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som trak Tliormod og sagde at de skulde loslade

ham, hvilket de ogsaa gjorde. Tliormod stod da

oj), og sagde ti! Bjarne: Vi Islændere bryde os kun

lidet om slige Puds, fordi vi tit have provet sligt i

Skindlege39
. De gik ud, og lode som intet usæd-

vanligt havde tildraget sig. Da nu Skuf og hans

Reisefæller havde gjort sig færdige tilAfreisen, fulg-

te Thorkel og hansHuusfolk dem til Skibs. De hav-

de en Færge, som stod i Forbindelse med Landet ved

en Brygge. Bjarne stod ved Færgen, og ventede

efter Skuf, som havde en Samtale med Thorkel.

Lodin stod, i Land, kort fra Baaden, og havde af-

hændet Folks Klæder. Tliormod var i Nærheden,

og da man mindst formodede det, svang han en Oxe,

som han havde skjult under Kappen, og hug Lodin

saaledes i Hovedet, at han strax faldt dod til Jorden.

Thorkel liorte Knaldet, og saae snart at Lodin var

falden. Han sagde da til sine Mænd at de skulde

anfalde Tliormod og ombringe ham, men de hleve

forbausede. Bjarne sagde at Tliormod skulde gaae

ombord i Baaden, hvilket han ogsaa gjorde. Bjarne

gik efter 'liam og Skuf ligeledes, men da de kom ud

paa Færgen, rykkede de Bryggen ud til sig. Thor-

kel opfordrede sine Folk til Angreb, og agtede al

sluacs med Skuf og hans Folgc, hvis de ikke vilde

udlevere Tliormod til ham. Skuf sagde da: Du ta-

7

) foryggjusporfciniim, Brohovedet
,
D , E, C; ti, J , IC, 1\I,

8
)

feråtigr, 1leisetoi, D, B, F. 9
) fra [ udel. C

, //.
*»
°) fra [svcvU

{ udel, c

j

hcjggr Loftin, banalioggj D, IC F, G, II, J. IJ
) fra[

udel, F, 12
) a i Jé

1

3) S1
'

lia IUL.nii
}

till, 1), B, F, 6’.
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pu ,at petta, porkell bondi
1

,
ef pu vill drepa

pormoé, heimamann pinn, en hirS’mann ok skald

Olafs konungs, mun y3r maSrinn dyrkeyptr verSa,

ef Olafr konungr spyrr at per latit drepa, hann,

allra helzt er hann liafSi selthann per til trausts’,

ef liann pyrfti nokkurs vi3; synist pat i pessu *

måli sein opt, at reiSin litr eigi hit sauna; nu

viljum ver bjoSa ySr fébætr
5

fyri pormoS uni

vig pelta [ok vansa pann er ySr hefir gjorr verit

i viginu
4

. Nu af pessum orSum Skufs på sefast

porkell; attu pa margir lilut i um sættir peirra;

[for pat ok fram at Skufr hannsalaSi porkatli

sjalfdæmi
5

fyri vig LoSins; for pormoSr pa [til

vistar
6

a Stokkanes
7

.

Vig porgrims trolla .

Egill hét huskali peirra Skufs
9

,
hann var

mikill.maSr vexti ok sterkr, Ijotr yfirlits
10

,
ufimr

ok uvitr; hann [atti kenningarnafn, ok 11
var kall-

a3r Fifb Egill. pormoSr var longum 12
ukåtr.

[peir spurSu pormoS eptir, Bjarni ok Skufr
13

,
ef

peir mætti nokkut bætr råSa a hljoSleikum hans.

pormdSr svarar: pat vilda ek at pit fengit mer

’) udel . D-G, II, J. a
) handa ok til skjols, H,E,F ;

ok halds

till G, II, J. 3) G) H -, sjalfdæmi, D, E, F. *) fra [ JmKkt
sem per vilit gera, saa meget som I vil bestemme

,
G, II

i

en por-

mci$ raunum vær eigi lata, meftan vær stondum uppi, men Thor-

mod ville vi ikke give slip paa, saalænge vi selv staae
,
till.H^Ey

E, J» 5

) fra /’handsala'Si porkell gri«5 ok frift, en peir Skufr fé

slikt, sem porkell vildi gera, G, IL 6
) at vistafari, D,E,F ;

nieft

peirn Skiifi ok Bjarna (til peirra S. ok B.), tHU D
t E, F, G, II, /.
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ger dig vel heftig* af denne Sag, Thorkel Bonde, hvis

du vil skille Thormod, som er dinGjæst, men Kong

Olafs Hirdmand og Skjald, ved Livet, og han vil

vistnok blive eder dyrekjobt nok, hvis Kong Olaf

sporger at I lade ham dræbe, især da han havde

anfortroet ham til din Hjelp og Beskjærmelse, hvis

han skulde behove det. Det viser sig da, som tit

ellers, i denne Sag, at Vreden seer ikke det Rigtige.

Nu ville vi, paa Thormods Vegne, byde eder Pen-

geboder for dette Drab, o,^ for den Skade, som erO ' *7 /

blevet tilfoiet- eder derved. Thorkels Hidsighed

sagtnedes ved Skufs Forestillinger, og mange deel-

toge da tillige i hans Forsog at stifte Forlig mellem

dem; det gik da virkelig for sig at Skuf overlod til

Thorkel selv at bestemme Boden for Lodins Drab,

Thormod begav sig da til Stokkanes, og tog sit Op-

hold der.

Thorgrim Trolles Drab.

Een afSkufs og Bjarnes Huskarle hed Egil. Han

var stor afVæxt, stærk, men styg afUdseende, klod-

set og uforstandig, hvorfor man havde givet ham

Ogenavn af'Tosse-Egil. Thormod var ofte sorgmo-

dig. Bjarne og Skuf spurgte ham, om de ikke paa

nogen Maade kunde raade Bod paa hans Kummer.

Thormod svarede: Det er mil Onske at I overlader

7
) ok var inefi pcim fat er cptir var vetrarins, og var hos dem He-

sten af Vinteren, till.D,E,J,K. 8
) jfr. o'venf. S. 3 1 6, Var. 14* 9

)

ok Bjarua, till. DE. in
) ok obragftligr, till. D, E, F,C, II.

,I
)

fra [ udti. G, II.
12

)
dglaSr ok, till. F. 1

3

) fra [ hushdnclum

I?dtli fat ni cin, er lianu var hljotir, ok spur$u, D, E
,
F, Gt

II, J.
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fylgSarmann fann er mer fylgSi
,

hvert er ek

vilda fara
1

. peir sogSu svå vera skyldu, ba8u

hann kjosa fann mann af huskorlum sinurn sem

hann vildi. pormofir mælti: Fifl-Egill, hann er

mikill vexti ok sterkr, hann kys ek, ok mun eigi

ofhygginn
2

at gera slikt sem fyri hann er lagt.

peir kvoSu sva vera skyldu. Menn undruSust

fat er hann kaus Egil
3

. Bjarni smiSa'Si pormoSi

eyxi breiSa at pormoSs fyrisogn; hun var slegin
3

ofan [oli af' ok fram til eggjar; eigi var eggvolr

fyrir henni, [helzti var hun hitrlig
6
. Um sumar-

il
7

eptir fessa atburSi fdru menn til fings i

GarSa i EinarsfjorS
8

. peir or EinksfirSi lioftiu

tjaklat biVSir sinar, ok var leiti a me8al ok fess

er feir liofSu tjaldat’ or EinarsfirSi. Nu er menn

hofSu flestir tjaldat buSir, fa var porgrimr

eigi kominn. Litlu siSarr var sen for hans
11

;
hann

haffii skrautligt [$kip, ok sva ltøskost valzligan

ok vel buinn’k Sva var offi porgrims mikill, at

>) olt gcrSi så eigi annat, og han skulde intet andet bestille,

till, D} Dy F, (jy II} J* ~) ofvitr
, G, II, J

,

nu gcrSist hann
fylgSarmaftr PorindSs, nu blev han Thorrnods Folgesvend (o, s . v),
t. D,D, Gy IIf J,

K, Ly 1\I (som have end et allegorisk
, uden Tvivl

nyere Tillæg).
4
) slclt, D, D, G,IIJ. 5

) af hamri, GJI; o. fra h„

Dy Dy J. 6
) fra [ huri var herSngdS ok snarpegg ok seigt jarn i

f

den var godt hærdet og havde en skarp Dgy samt var gjort af
seigt Jern ;

ok segja menn pær veggslegnar, og dem kalder man
kileslagnc (hamrede med — eller som Kiler?), till. J, K, Li ok
kalia menn pær axir vigsldgur, og det Slags Oxer kalder man
Drabslagersker^ D, D} Fy G,II,M ; herfra mangler eet ellerfere
Blade i II, 7

) vorit, Foraaret
,
D,EyF, 8

) pal er i Eiriksfiråi,

ok hof ou allir saman bifåir, det er i Driksfjorden, og havde dc
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mig een Folgesvend, som kunde folge mig overalt,

livor jeg saa end vilde begive mig ben. De svarede

at de g'jerne vilde det, og bade ham selv vælge den

Mand blandt deres Huskarle som han onskede.

Thormod sagde: Tossc-Egil her er stærk og stor af

Væxt
;
ham vælger jeg, og han vil vist ikke blive for

klog til at udrette det som bliver ham befalet. De

svarede at det skulde saa være. Folk undredes over
s

del, at ban just skulde vælge Egil tilsin Følgesvend.

Bjarne smedede for Thormod, efter hans Anviisning,

en bred Oxe
;
ovenfra lige til Eggen var den slaaet

lige; dens Eg var ikke i mindste Maade afrundet,

men var dog særdeles skarp. Den næste Sommer

efter disse Tildragelser toge Folk til Thinget ved

Garde i Einarsfjorden. De fra Eriksfjorden havde

indrettet deres Teltboder paa et Sted, hvor en lille

Bakke laa mellem det og den Plads, livor Einars-

fjordens Beboere havde opslaaet deres Telte40. Da
de fleste havde teltet over deres Tliingboder var

Thorgrim ikke kommen. Kort efter saae man hans

'l og. Han havde et prægtigt Skib og lians krigeri-

ske Folge var ligesaa udsogt og vel udrustet. Thor-

grims Overmod var saa stort, at Folk neppe torde

alle Boder sammen (i Fællesskab), t. F,E,F (aabenbart urigtig)

skal vel være: feir or Eiriksfirfci hoféu o. s, v, 9
)
Lu$ir, F, ,

10
)

udel. I), E. 1J
) ok var lion auflkend, fvi at, og den var let at

kjen.de
, fordi, till. F. 12

) fra[ liS ok svå skip, ok skipal (skorat,

skarat) meftal stafria skrautligum skjoldum, far vom ok morg
spjcSt a skipi, Folge og ligeledes Skib, og dette var, mellem Stav-

nene, besat med prægtige Skjolde i der vare og mange Spyd paa
Skibet, V, E, F, G.

i
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menn £01*811 varia at mæla vi5 hann 1

. VeiSarfæri

hoféu peir Grænlendingar jafnan å slcipi sinu.

Nu er skip porgrims rendi at landi, på gengu

ménn til strandar, at sjå skraut
2

peirra ok vapn-

abuna8
3

. pormo8r var par vi8staddr, oktokupp.

selskutil einn, er peir liofSu a land kastat, ok litr

å; einn forunautr porgrims
4

tekr til skutilsins, ok

mæl ti: lumi af skytlinum
5

,
ma8 r, segir hann, pviat

per mun til litiis koma, pottu haldir a, ok pat

ætla ek at pu munir litt kunna at beita skutlin-

um. Hann svarar [sva: uvist pikki mer livart

pu heitir betr
6

(en) ek
;

ifalaust mun pat, sag8 i

hinn. på lcvaS pormo8r visu pessa:

Betr léz beita skutli,

baldr hælir pvi skjaldar,

pollr hleypr bart um liellur,

lilunnjots
7

,
enn vær kunnum";

gjorr man 9

ek hiti live
10

harri

hugdyrstr skipar fystum
11

,

veitti oss, så er alti

ormstorg
1

’, i skjaldborgu.

pormdSr gengr pa beim til buSar [porgnms.

Hann lætr på tjalda buS sina
13 me8 miklum

1

) jofnuin orfium, c5r vi <5 træn dr lians, jævne (almindelige)

Ord, eller til hans Frænder, till, L),B,F,G, 2
) skart, l7.

3
) feir

ry'fcja skipit ok kasta a land veiftårfærum, scm a skipinu voru, de

som vare paa Fartoiet udlossede det og hastede Fangeredshaherne

paa Land
,

till. Ft

4
) gengr a land, gaaer i Land, till. F,

s
)

»kntlinum, deovrige. 6
) fra[ lizt fer sva, félagi

!
ja, segir sa, lizt

inuntu betr kunna at beita, D, B,F
t
G. 7

)
hlumirjdt)5,D, B

,
F

,

6’.

\
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tale til liam. Grønlænderne pleiede stedse at have

Redskaber til Jagt og Fiskeri ombord paa deres

Fartoier. Da nu Thorgrims Skib kom til Landet,

gik Folk ned til Strandbredden, for at see lians og

Folges Pragt og Vaabenrustning. Thormod var

ogsaa nærværende der. Han tog op en Sælhunde-

Harpun, som dé havde kastet paa Land, og betrag-

tede den, men een af Thorgrims Følgesvende greb

Harpunen og sagde: Giv kun slip paa den, Menne-

ske! thi det vil kun nytte dig lidet at du holder den

i Haanden, og det er min Mening at du forstaaer

dig ikke synderlig paa dens Jagtbrug41
. Han sva-

rede: Jeg anseer det for uvist, om du forstaaer dig

bedre paa Skytteriet end jeg. Det er dog vist upaa-

tvivleligt, svarede den anden. - Thormod kvad da

en Vise:

Han som kan hurtig lobe

paa Klipper, lystig praler: /

at han Harpunen bedre

end vi forstaae, kan svinge

;

Vistnok jeg vel det mindes

at ædelsindet Fyrste

os, som han Guld har givet,

en Skjoldborg tit lod danne.

Thormod gik derfra til Thorgrims Bod. Den blev

beklædt med herlige Tapetserier, og alt der indrettet

8
) tunna, D, B, J, IC. 9

) veit , F. 10
)
hverjum, JD, E, J, *’)

fyrstum, D,E,GjJ}K,
1 J)jormstorgs, D

t
E,F. 1 l)fra [sinnar eptir

Pat. peir fdrunautar porgrlms Ijalila pa but$ lians., til sin Boel

(Telt)} Thorgrims Ledsagere indrettede da Thorgrims Teltsal,

D

tE.
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soma* ok buast um vel. pat barst at einn goSan

veSrdag- il Jnnginu at allir menn voro gengnir i

Lrott fra bu8 peirra Skufs ok Bjai•na nema por-

niofir; hann la heima i buS 2

ok svaf, harm hafåi

breitt a sik feid tviloSinn er hann atti; feldrinn

var oSrumegin svartr, en oSrumegin hyitr. Nu
er pormoSr hafSi sofit nokkura stund, på vaknar

hann ok\sér at allir menn voro i brotto
3

;
hann

undraSist pat, pvi at på var mart manna i buSinni,

er hann sofnaSi, ok i pvi kemr Egill farandi i

buSina, ok mælti: of fjarri ertu mikilli skemtan.

pormoSr spurSi: livaSan komtu at, eSa hvat er

nu [i leikum 4
til skemtanar. Egill svarar: ek var

at bu§ porgrims Einarssonar
5

,
ok par er [nu

mestr
6

hluti pingbeimsins. pormoSr spurSi: liyat

er par til skemtanar? Egill mælti: porgrimr

segir par sogu. pormoSr mælti: fra hverjum er

saga su er hann segir? Egill svarar: eigi veit ek

gjorla, fra hverjum sagari er, en hitt veit ek at

liann segir vel fra ok skemtiliga, ok er stoll

settr lindir hann uti h ja buSinni, ok si t ja menn

par umhverhs, ok hlyfia til sogunnar. pormoftr

mælti: kunna muntu nokkurn mann at nefna,

pann sein i er sogunni, alJrahelzt er pu segir

svå mikit [gaman se at
7

. Egill mælti: porgeirr

nokkurr var mikill kappi i sogunni, ok sva virSist

') snotrleik, Zirlighed, 1), li, G
,
J; snofrleik, I/urlighed, J\ l

)

hu fa ti s/nu, D} E, F, G, J, K, L, M, 3
) or kiiftinni, nema harm

einn, till. F. ') udd. F. *) trolla, F. 6
) mikill, F. 7

) saal.

D, F, F, J •, fra, A.

I -
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paa det bedste42
. Det hændte sig paa Thinget, en

Dag, da Veiret var smukt, at alle Folk vare gaaede

bort fra Skufs og Bjarnes Bod undtagen Thormocl

allene; ban laae hjemme i Boden og sov; over sig

havde han bredt en dobbelt Pells, hvor det laadne

vendte ud til begge Sider; paa den ene var den sort,

men hvid paa den anden. Da Thormod havde sovet

en Stund, vaagner ban og seer at alle Mennesker ere

borte. Han undredes derover, tbi forend ban var

sovet ind, havde mange Folk været der. I det sam-

me kom Egil farende ind i Boden og sagde: Du er

alt for langt borte fra et herligt Tidsfordriv. Thor-

mod spurgte: Hvorfra kommer du, eller hvilke Lege

har man nu til at forlyste sig med? Egil svarede:

Jeg var ved Thorgrim Einarsons Bod, og der erFleer-

heden af Thingfolket forsamlet. Thormod spurgte:

Hvilket Tidsfordriv har man der? Egil svarede:

Thorgrim foredrager der en Fortælling, Thormod

spurgte: Om hvem handler den Fortælling. Egil

svarede: Jeg veed ikke rigtig om hvem den egentlig

handler, men det veed jeg, at han fortæller vel og

fornoielig, og man liar sat en Stol under ham ved

Boden, men Folk sidde rundt omkring og lytte til

Fortællingen. Thormod sagde : Du kan vel huske

een eller anden Mand, som nævnes i denne Saga, al-

lerhelst da du selv siger at den er saa morsom. Egil

svarede: En vis Thorgeir omtaltes i Sagaen som en

stor Helt, og det forekommer mig at Thorgrim selv

°gsaa omhandles i den, og har gaaet heel drabelig
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mer sem [hann porgrimr* mundi verit hafa nokkut

vi8 soguna, ok gengit mjok vel fram sem likligt

er
2

;
vilda ek at pu gengir pangat,~ ok hlyddir til

skemtanar. Vera ma pat, sagSi pormdSr; ris

hann nu upp, ok tekr yfir sik fekl sinn, ok snyr

ut hinu svarta a feldinum; hann tekr oxi sina i

liond ser, ok setr hott
3

a hofut ser, gengr til

buSar porgnms, ok Egill mc8 lionum, nema peir

staft [undir buftar vegginum*, ok hlyftast paSan

um, ok matti paSan eigi gerla lieyra pat er sagt

var. Veftr hafåi a verit bjart ok solskin mikit;

en er [pormoftr var kominn
4
undir buftina, pa

tok veftrift at pykkna. pormoftr gerfti ymist
,
at

hann horffti i himininn upp, efta niftr 1 jorftina

[fyri sik
6

. Egill mælt.i: hvi lætr pu 7 pann veg?

pormoftr svarar: panninn er himininn [i at sja
fl

[ok

sva jorftin
9

,
sem [pa er vabrestir verSa

10
. Egill

mælti: fyrir hverju er vant at verfta vabrestir?

pormoftr svarar: fyri tiftindum verSa vabrestir

åvalt
11

;
nu ef sva kann at berast, at pu heyrir

vabrestinn, pa forfta pu per sem pu matt, ok

hlaup heim til buftar sem skjdtast, ok gæt pin

par. f’u er peir h jalast pelta vift, pa gerir a

skur mikla ok [mikit vatviftri
12

,
hlaupa menn i

brott
13

hverr til sinnar buSar, pviat menn høféu

ekki vift vatni
14

buizt. Sumir foru inn i buft por-

*) porgrimr, $aaLE,Gi
J,K,L,'M; pg, D; porgeirr, Tr. 2

) ok

pat hygg ck at liann bæri af lionum, og det troer jeg, at lian over-

vandt ham (Thorgeir), till. G.
3
) liatt, D, G, J.

4
)

gafla'Sinu,

Gavl, D, J, K, Lt M

;

gai’hlaftinu, F
j fra [ vift buar gaflinn, G „
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frem, som man nole kunde formode; gid du selv

vilde gaae derhen og hore det Morskab. Del kan

nok skee, svarede Thormod; han stod op, kastede

Polisen over sig, og lod det Sorte vende ud; han

tog sin Oxe i Haanden, satte en Hat paa sit Hoved,

og gik derpaa til Thorgrims Bod, tilligemed Egil

;

de standsede ved Bodens Væg, og lyttede derfra til

Fortællingen, men de kunde dog ikke hore den ret

tvdelig. Veiret havde været klart med stærk Sol-
^ O

skin, inén da Thormod kom til Boden, begyndte

Luften at tykne. Thormod afvexlcde da med snart

at stirre lioit op mod Himmelen og snart dybt ned

paa Jorden lige for sine Fodder. Egil spurgte:

hvorfor skaber du digsaaledes? Thormod svarede:

Baade Himmelen og Jorden have nu det Udseende,

hvilket de pleie at laa kort forend Skadeknald43
ind-

træffe. Egil svarede: Hvad pleie slige Skadeknald

at betyde? Thormod svarede : De pleie stedse at for-

kynde mærkelige Begivenheder, og naar du horer

Skadeknaldet, maa du soge at undflye og lobe som

snarest hjem til vor Bod, og hytte dig der. I det de

talte saaledes sammen, kom en Byge over dem med

stærk Skylleregn, ogFolk ilede bort, hver til sin Bod,

fordi man ikke havde beredt sig paa noget Regn veir.

Nogle gik ind i Thorgrims Bod, saa at der blev megen

s
) fra ir pg (pra) koma, 1F. c

)
udel. F, 7

) per dj till . F.
3
) fra [ isidnar, F. 9

) udel.Fy D.
10

) vant cr pa er vobrestrinn

vcrSr, F. ll
.)

of allt, F. 1

2

) fra [ vatnfall, G; vifiri, F. I3
)

tra sogunni, fra Fortællingen,
till, DjF,F. 14

) vælunni," D, F,

J

>

vætu, G; vætum, F1

.



336 UDDRAG AF FOSTBRÆDRA-SAGA.

grims, ok var mikil prong 1 huSardurunutn
1

.

[porgrimr sat eptir a stolinum, ok beiS ef nokkut

ryddisl
2

i buSardurunum 3

.
pormoSr mælti på

viS Egil: bi8 pu liér, en ek mun gånga (ram

fyrir buSina ok vita livat par sé til tiSinda, en ef

pu lieyrir våbrestinn, på lilaup pu beim til buSar

sem skjotast. Nu gengr pormoSr frani fyri buSina,

ok par at sem porgrimr sat. Hann mælti: livat

sogu var pat er pu sagSir åSan ? porgrimr svar-

ar: eigi [getr pat i fåm orSum sagt
4

,
stormerki

peirrar sogu, eSa li vert er nafn pitt ? Hann svar-

ar: Dtryggr
5

lieili ek. Hvers son ertu? sagSi

porgrimr. Ek em Tortryggssbn
6

. på vildi por-

grimr upp risa af stolinum. pormoSr hoggr på
i liofut lionum, ok klyfr bann i berSar niSr, brå

siSan oxinni undir feid sinn, ok sezt undir berSar

porgrimi, ok kallar: fari per liingat, å er unnit å
7

porgrimi. Nu snuast [margir pångat
8

,
ok sjå å å-

verkann. peir frélta livat bann veit til pess manus,

er å porgrimi vann. pormoSr svarar: liér så ek
/

bann fyri skemstu
, en ek ’hljop pegar undir

fherSar porgrims
9

,
er åverkinn var orSinn, så ek

på eigi hvert så for
10

,
er å liafSi unnit. Nu tak i

hér nokkurir til ok stySi porgrim, en sumir fari

at leita pess sem å lionum hefir unnit. på settust

J

)
horféu allir menn at buflinni, alle Folk saae (eller stimlede)

hen til Boden ,
till, D, E, F, :

) rym'Siet, F. z
) fra [ udel. G, J-

4
) fra [ nid ek per pat i fam or'Sum segja, E,E,F} G3 J>

5
) Vfg-

fus&, D, E
} Fj J, K} L, Bl. 6

) Otrvggsson, E, Et F, G, J,K, L ,
BL
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Trængsel ved Indgangen. Tliorgrim blev tilbage paa

Stolen, og ventede paa at Folkestimmelen ved Bodens

Dor skulde formindskes noget. Thormod sagde da

til Egil: Bi du kun lier, men jeg vil gaae frem for

Boden og see hvad der gaaer for sig, men l\yis du

horer Skadeknaldet, saa maa du lobelijem til Boden

saa hurtig som muligt. Thormod gik da frem for

Boden til det Sted hvor Tliorgrim sad, og spurgte:

Hvad var det for en Saga, som du fortalte for? Tlior-

griin svarede : De Heltegjerninger, som indeholdes

i den Saga, kunne ikke lade sig fortælle med faa

Ord, — men hvad er vel dit Navn? Han svarede:

Jeg hedder Utryg44
. Hvis Son er du? spurgte Thor-

grim. Jeg er Tortrygs46 Son. Da vilde Tliorgrim

reise sig op af Stolen; Thormod hug da (med Oxen)

lige i lians Hoved, cg klovede det ned til Skulderen,

men strax derpaa skjulte han Oxen under sin Pelts,

og satte sig ned, lagde Thorgrims Skuldre i sit

Skjod og raabte i det samme: Kommer hid; Tlior-

grim er bleven farlig saaret. Da vendte mange sig

didhen, og saae Saarfet. De spurgte Thormod, om
han vidste, hvem der havde anfaldet Tliorgrim. Han
svarede: Jeg saae ham ganske nylig; jeg lob hen

og satte mig under Thorgrims Skuldre, da Gjernin-

gen var skeet, men jeg saae ikke, hvor den blev af

som havde begaaet den. Da satte andre sig hen

onder Thorgrims Skuldre, men Thormod gik bort;

;

) honura, D .

8

) menn i biiSardyrnar, D ; buftardyninurn, ,E

9
) hofut homim, D,F,F. 10

) hefcan, till. F.

Grønlands historiske Mindesmærker. 2 Bind, (92)
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Jeir undir hcrSar
1

porgrimi, en
2 pormoSr for i

brott. Hann gengr Ja fram meS sjonum fyri nes
*

nåkkvart
; hann snyr Ja feldinum, ok let Ja horfa

ut liit hvit^i. En er Egill heyrir brestinn, er

pormoSr vann a porgrimi, liljop hann Ja heim

til buSar Skufs. Menn geta at Iita
3

,
hvar maSr

liljop, ok ætluSu at så mundi valda åverkum viS

porgrim. Egill varS storum hræddr, er hami så

mannafor eptir ser ok meS våpnum
;
ok er hann

var handtekinn, Ja skalf å honum leggr ok licSr

sakir hræSslu 4

;
en Jegar er Jeir kendu Egil", Jå

Jottust Jeir vita at hann mundi eigi hafa unnit

at porgrimi 6

;
rann hræSsla af honum sem hita

af jårni. Nu fara Jeir i buSirnar, ok leita manns-

ins
7

,
ok finna eigi

8

. peir fara [i strå
9
fram til

sjovarins, ok fram fyri nesit, Jat sem fram gekk

i sjoinn. par mæta Jeir manni i livitum feldi,

ok spyrja hann at nafni. Hann nefndist Vigfuss
10

.

x
) hofut, D, E, F, 2

) sumir fdru at leita vegandans, en, nogle

toge afsted, for at opsoge Drabsmanden, men ,
iillt D, F, G, J.

3
)

feir er i leitinni voru, till.F 4
) Her folger et (nyere) Tillæg i

D,E,J,L,M, som ikke kommer Fortællingen ved. 5
) manninn

lvverr var,F,G,II; her begynder atter Texteni TI. c
) fvi at hann

var engi (aræc5is udel. F) maftr, da han ikke var nogen Vovehals,

till. D, F, J

;

styrjaldarrnaftr, Fredsforstyrrer, G, IT, J ; havafl-

amaftr, /,
7
) vegandans, D, E, F, 8

) um hræzlu Egils var fetta

kveftit:

Hræddr mjdk,
(
udel.F

)
var hinn er meiddi

hjor aldrigi sviptr tjalda,

skulfu sfåan skufs (skipsj F) i alfi

skjdllyndum me'Sal hauss (hårs/P) ok fdta

bæ$i tennr, bein ok æ$ar,
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lian gik derefter fremad langs med Strandbredden

forbi en Huk; der vendte ban Pellsen om, og lod da

det Hvide vende ud. Da Egil havde bort Knaldet,

i det Tliormod hug til Thorgrim, lob han hjemad

til Skufs Bod. Folk saae, hvor en Mand lob, og

tænkte at han var den som havde saaret Thorgrim.

Egil blev meget forskrækket, da han saae at mange

Folk forfulgte ham, tildeels bevæbnede, og da de

grebe ham, rystede hans Been af Frygt46
,
men da

de kjendte Egil, kunde de nok vide, at det ikke

var ham som havde overfaldet Thorgrim; da for-

svandt hans Frygt som Iklrodmen af det hedede Jern.

De, som havde forfulgtham, begave sig da tilBoderne,

for at opsoge Drabsmanden, men fandt ham ikke.

De spredtes da ad langs med Sokanten, og frem for

det Næs som der strakte sig ud i Soen. Der traf de

en Mand i en hvid Pelts, og spurgte om lians Navn.

Han kaldte sig Vigfus47
. De spurgte, hvorhen han

brann vitskunnor hverfi fannig

firna bart, sem eldr a arni,

ærslamikil var fessi hræftsla.

3 : Om Egils Forskrækkelse blev dette digtet:

Teltes Svinger, han som aldrig

sloved Sværdet, blev forfærdet,

da i hidsig Qvasteforer

bæved, mellem Fod og Isse,

baade Tænder, Been og Aarer
y

Viisdomskredsen stod i Lue

,

som om lid paa Arnen blussed;

Galskab denne Frygt ledsaged.

E,E
t
F, J, K, L, 31, ’) udel. de ovrige.

10
) Torlryggr (og

senere), D, F, /, K,
(22 *)
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peir spurSu, hvert liann ætlafti at 'fara. Hann

svarar: ek leita Jess manns er å porgrimi hefir

minit; peir gengust at moti, ok foro hvårirtveggju

[liart rnjok
1

,
skilr nu skjott meS peim

2

.
peir

Skufr ok Bjarni sakna pormo'Ss* ok pykkir peim

eigi orvænt, at liann muni vera valdr averkans,

pviat Skufr hafåi heyrt i Noregi konungs åtekjur
3

um liefncl cptir porgeir Håvarsson. Nu er af lfår

hit mesta hlaupit mannanna 4

, på toku peir Skufr

ok Bjarni båt einn å laun, ok létu i nokkurar

vistir. peir réru fram fy ri nesit, pviat sagt var

at par liefSi sézt maSr i h vituni feldi, så er nefnd-

/ ist Vigfuss
5

. En er peir koma fyri nesit, på så

peir, hvar pormdSr var
6

,
reyru peir på at landi,

ok mæla at pormofcr skuli gånga å skipit ut;

liann gerSi svå. peir spyrja, hvart hann liefSi

unnit å porgrimi. Hann kvaSpat satt vera. peir

spurSu hann tiSinda, eSa hversu mikill vera

mundi åverkinn. pormoSr kvaS på visn:

[Orvendr trez
7

undir,

opt, finnumst
8
p«t

9

,
minni,

oli er [fremd of
10

fallin

fjornepps i strå greppi,

ef hreggboSa
11

hoggit

liefl
1

2

vart i skor svarta,

*) smidigt,
2
) ok for pormtf&r leiflar sinnar,

till, Jp, 3) orft, G, IL 4
) peirra manna er lcituflu vegandans,^.

*) Tortryggr, D, Ft
J, K

t
L} M. 6

) sal, sad
,
B, J, F. 7

)
Aur-

vendis r&tfet, D, Ft
F$ Avrvendi trezt,G,H; trazt, J, s

)
finnast,
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agtede at gaae. Han svarede at hari sogte om den

Mand som havde saaretThorgrim. De toge da en li-

ge modsat Retning, og begge Partier gik megetstærkt

til, saa at de snart skiltes fra hinanden. — Skul og

Bjarne savnede Thormod, og havde nogen Formod-

ning om, at det var ham som havde gjort sig skyldig

i Overfaldet, thi Skuf havde hort i Norge, hvad Kon-

gen havde ladet sig forlyde med, at han nok onskede,

at Thorgeir Havarsons Dod blev hævnet. Da Drabs-

mandens ivrigste Eftersogelse af de Forfølgende var

aftaget, toge Skuf og Bjarne hemmelig en Baad, og

bare endeel Fodemidler ud paa den. De roede si-

den frem for Næsset, fordi man sagde at en Mand i

hvid Felts, som kaldte sig Vigfus, havde ladet sig

see der. Da de kom frem for Næsset, saae de hvor

Thormod var, roede til Landet og sagde at han

skulde gaae ud paaFartoiet, hvilket han og gjorde.

De spurgte, om han havde saaretThorgrim; han til-

stod at det var sandt. De spurgte ham, hvorledes

det var gaaet til, eller hvor stort Saaret var. Thor*

niod kvad da denne Vise:

Keithaandet Mand,— jeg mærked, —
tit mindre Saar forvoldte,

nu med den Store styrted

i Stov hans Pragt og Vælde

;

sortlokket Høvdings Hoved,

med Lempe knap, jeg rammed,

°) Jess^D. 10
) frendum, 27; fremdum, Il (rettet xy

) sciaL

G j hergbotia, * 2
) heiig, F,
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naddaborSs pvi at nirtSi
1

nettings
2
bana vættag

3
.

Vera ma, segir pormoSr, at eigi hafi mikit
4

orSit

lioggit
,
pvfat [orvcndr ma<5r hjo

6

,
en pvi bjo ek

eigi fleiri, at ek hug8a at petta skyldi at fullu

viuna. Skufr mælti
: på gæfu. bafcSir pu å, er

peir kendu pik eigi, er pu sazt undir [hof6i bon-

nm 6
porgrimi,' [eSa på er peir fundu pik uppi å

nesinu
7

. på kvaS pormoftr vfsu:

Undr er hvi eigi kendu

elborvar
8

mik gjorva

ståls [liefi ek mark’ å inåli
10

,l

mart [i
11

skopt bit
12

svårta;

burguz 13
langs

14

,
pvlat lengra

Hf var mer 15
skapat, drifu

[premja linds
16

[en pollum 17

peim aldrtila
1
’ seima.

AuSkendr maSr em ek, segir pormoSr, svartr

niaSr ok hrokkinbærSr ok målhaltr, enek var eigi

1 pessu sinni feigr
,
ok må vera at ek hafi til

nokkurs undan farit, ok luti enn fyrri i gras
I

J

) virSir, G, II ; nyrftinn, J, 2

) naSttings, F, G, II,M ; nætting,

L 3
) veittak, D; vættag, E, F; vættcg, J. 4

) nogt, tilstrækkeligt,

F, 5
) sma verSa jafnan orvendra manna hogg, keitliacindede

1Mænds Hug blive gjerne ringe
, F, D, J, IC, L, M

;

ek em maftr

brvendr, siftan ek varft fyrir averka a Islandi ilt, jeg er en keit-

haandet Mand fra. den Tid jeg kom saaledes til Skade i Island,

G, II„
6
)
herSum, E,E

}
F. 7

) udel, D, E,J; e$r fundu feir fik

eigi her a nesinu, eller traf de dig ikke her paa Næssel ?, G, IL

°) almborvar, D, G, IL °) hér ek mart,, D, E, F. 10
) mæli, J

}
E,
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og med del Hug jeg Helten

til Graven sende vilde.

Vel kan del være, siger Thormod, at Hugget ikke

er blevet svært, fordi det kom fra en keitliaandet

Mand48
,
men jeg lod dog ikke flere folge derpaa,

fordi jeg tænkte at det vilde nok blive tilstrækkeligt.

Skuf sagde: Du havde Lykken med dig, at de ikke

skulde lejende dig, da du sad med Thorgrims Hoved

paa Skjodet, og ligeledes den Gang, da de traf dig

oppe paa Hukken. Da kvad Thormod en Vise:

Det Under var, at ikke

de Folk mig lejende skulde,
11

vist liar jeg Mærker mange:

det sorte Haar og Mælet.

Mig Slejæbnen vel beslejærmed

i Faren, og jeg liaaber,

mit Liv skal længre vorde

men kort de Fjenders Alder.

Vistnok er jeg let at lejende, siger Thormod, en

Mand med sort og lerolle t Haar, som har et slam-

niende Mæle; men denne Gang varDoden mig ikke

bestemt, og det kan være at jeg ikke er undsluppet

for ingen Ting, og at nogle af Thorgrims Frænder

skulle for bide i Græsset end jeg49. Bjarne sagde

*#/. 1X
) u in, D

,
E, F ; ok, G, IIt

1

2

) fra /'umskipti’5, J,L .

1

3

)

forgunst, J, L; bjorg \inst,iJJ ; birgunz, jD; birgjunst, E; byrg-

umz, TI ; birgjumzst, F; burguinz, G, ,4
) langt, D, E,F, Gt

1S
)

V, E, F. 16
) svells, Gj fra [ J>renna svells, II; J>renna JdoIIs,

F, E.
1 fra [cv (æ, Jiolli, D, E

}
G, IL

x8
) aldrtili, D,

E,

II, J, L,M i aldri til, G.
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nokkurir frændr porgrims en ek
1

. Bjarni mælti

Ja: Ju munt [nu vera låta sva biiit* um hefndir

eptir porgeir, ok hefir Ju Jo [leyst Jinar hendrk

pa kvaS pormoSr visu:

Matka* ek liefnS, en hrafni,

hrings, fekk ek braS
5

a Jingi

baldrs
6

let ek vigi valdit

varga flets
7

vift marga

;

[ineirr liefni Jo Jeirra

porgeirs yinir fleiri,

gnyjolli let ek gjalla,

gjort liefi ek fyri [mik svartan
5

.

Sva synist mer, segir Bjarni, sem Ju J urlir eigi

meira at gera um liefndina eptir porgeir, Jviat

mildt slorvirki hefir Ju gert, einn utlendr maSr

ok einmani, sem Ju fert hér, drepit Jann liofS-

ingja sem [annarr er mestr (aj ollu
9

Grænlandi
;
ok

J

) fra [ udel, F)9 F9 FjJ, K,L, M, som have i dets Sted: Skrifr

mælti: svå md vera, en hvort var Falgeir far hja, pdrdi'sarson,

kappinn (rnesti, till* Jf IC) ? pormdftr svarar: far var hann*

Skiifr mælti: fd mundi liann mi o$r vertSa yi$ vig porgrims
frænda sins? pormdftr kva$ visu:

\

Streng-tu fess a fingi

fralyndr (farflyndr, F) er mik fyndi,

hdldr at lidggva skyldi,

heit, lofgerftar veiti;

nær std$ ek randar^ri,

rekkr letz ei mik fekkja, .

gott er fat at huldar hetti

hefir faldat smiSr stefja.

Siuf sagde : da er han vel bleven rasende over sin Frænde Thor-

grims Drab? Thormod sang denne Vise

:
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(la : Nu vil du vel lade det Leroe lierved med Hævnen

efter Tliorgeir, og liar dog vel opfyldt dine Forplig-

telser. Da kvad Tliorgeir denne Vise:

End ei udfore kunde

jeg skyldig Hævn paa mange:

kun een, den hoie Hovding,

paa Thinget jeg ombragde;

liam lod jeg Hugget ramme,

nu Thorgeirs andre Venner

mod liine Hævnen sende !

mit har jeg gjort, jeg sorte.

Det tykkes mig, sagde Bjarne, at du ikke behover

at udstrække din Hævn for Thorgeirs Drab videre,

en saadan Stordaad som du har udfort, selv kun en

udenlandsk og eenligMand, da du har dræbt den

ene Hovding af de lo, som vare de storstc i hele

Gronland60
,

skjont det ingenlunde er sandsynligt

Stivsindet Helt paa Thinget

det Lofte gav : han skulde

naar mig
,
Lovsanges Digter,

han traf i Stykker klove *

nær stod jeg Kæmpen, dog han

lod,
som han ei mig kjendte.

Usynlighedens Hætte

,

til Held da Skjalden dækked.

a
) f*a[ lata svå standa, G

,
II. 3

) fra [gert fyri fitt nef, fangut,

to, E, Fi far at, J

.

«) Måklsat, G, II; Mætta, D, E, F. 5
) saal.

to, E
, G, II, IC, M; brand, Ai brag«, F. «) lijaldrs, D, E, F. 7

)

saal. D, E, F>

\

fleys, J; setvrs, A; skers, G,11. 8
) fra næste [ mer

svortum; fra næstforrige omsætte Versene i D,E,F. 9
) fra [

mestr \ar a, D,E,F; rikastr var 6, G, II.
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[eigi synt livar pu kemst i brott, pviat porgrimr

a
1 marga frændr prifliga

2

ep tir, ok mikla kapps-

inenn
3

. Nu flytja peir porm68 til EiriksfjarSar
4

,

ok fylgja honum i lielli paim er nu 4

er lcalla8r

porm68shellir
;
sa bellir er i sæfarhomrunum, o8r-

umegin fjarSarins en [Stokkanes. Hamrar 0
eru

upp ok niSr fra hellinum ok
7

livarttveggja lllt

at fara. [peir Skufr ok Bjarni mæla pa vi8 por-

m68: verlu nu' hér i hellinum, en vi8 munum
koma til mols vi8 pik, pegar lokit er pinginu”,

si8an fara peir brott ok aptr til pi'ngsins. pormoSs

var saknat a pinginu; pikkjast menn nu vita at

hann mun vegit hafa porgrim
9

. BoSvar ok Fal-

geirr bjuggu mal til a hendr porm681, ok var8

porm68r sckr skogarmaSr um vigil. Nu er lokit

var pinginu, for hverr heim til sins heimiliss.

peir Skufr ok Bjarni komu [til fundar viS porm68,

ok fær8u honum vislir, ok pat annat er hann

purfti, ok sog8u honum sekt hans; mæltu at

hann skyldi par viS hafast i hellinum, sog8u at

hann mundi livergi fri8 hafa, ef menn vissi livar

hann var, sogSust peir mundu koma [endr ok

sinnum 10
til fundar vi8 hann 11

. [Fyri hellisdyr-

J

) atti, F.
2
) fraliga, -D. 3

) fra [ man v mildil reld at gorr

um eptirleit, og Forfølgelsen vil blive foretaget med megen Iver,

till. Gi pormdSr svarar: eigi ma pat vist vita enn, liverjum

feig’S er næst
,
endnu, han n£an ikke vide for vist,

hvem Foden er

nærmest, till, F, D, J+ 4
) saaledes de bvrige ; Einarsfjar$ar ved

en Skrivfeil, A. 5
) udeU D, E

;

su5an, J, Kt M. 6
) Stoltkanes

oSrumcgin; hamrar, Stokkancs paa den anden Side
;
sleile Klip-
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at du kan slippe herfra, thi Thorgrim har mange

efterlevende Frænder, som baade ere formuende og

meget ivrige. De forte Thormod med sig tilEriks-

fjorden, og fulgte ham til en Klippehule, som nu

kaldes Thormods Hule; den ligger lige ved Sokan-

ten, i en Klint paa en Side af Fjorden, lige over for

Stokkanes. Over og under Hulen ere Klipperne

meget steile, og meget vanskelige at bestige. Skuf

og Bjarne sagde da til Thormod: Du maa blive her

i Hulen, men vi skulle komme til dig, saasnartThin-

get er hævet. De toge derpaa tilbage til Thinget.

Man savnede Thormod der, og Folk antoge det for

vist, at han havde ombragt Tliorgrim. Bodvar og

Falgeir anlagde Sogsmaal for Drabet, mod Thor-

niod, som og blev domt til Fredlosheds Straf. Da
Thinget derefter blev hævet, tog enhver derfra til sit

Hjem. Skufog Bjarne begave sig til Thormod, og

bragdeham Levnetsmidler og hvad andet han beho-
vede, samt fortalte ham den Fredlosheds-Dom, som
var gaaet over ham, og raadte ham at have stadigt

Tilhold der i Hulen, da han ellers ingensteds kunde
leve i Fred, hvis Folk vidste, hvor han var at finde;

dog lovede de af og til at ville besoge ham. Foran

Hulens Dor var en stor Plet Jord begroet med Græs,

pcr
f D,E,F,G,II,J> 7

) ma klifa upp ok niftr, ok var po', man
kan klavre op og ned men begge Eele

} tillt D, E,F, G,J.
8
) fra

[ ndef D. 9
) porgn'mr letst pegar eptir averkann, Thorgrim

docle strax efter at han havde faaet Hugget ,
till.D,E; porgri'mr

litla hrift eptir averkann, Thorgrim levede en ]bie Stund efter
tl Ih G

, li.
io) j'rafors te gudeh F>,E. 1

1

) fra [ jafnan, jævnlig, F.
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unum var grasto mikil
1 ok mattu nauSuliga

2

peir

menu er fyrir
3

voro lilaupa af hamrinum ok i

grastona. pormoSi potli daufligt i hellinum, pviat

Jjar, var fatt til skemtanar. Einn goSan veSrdag

re8st pormoSr brott fra hellinum; liann klifr upp
hamrana, ok hafSi eyxi sina meS ser, ok er liann

er skamt kominn fra hellinum, Ja mætli liann

manni a leiS; sa var mikill vexti ok usinniligr
4

,

ljdtr ok eigi go'Sr yfirbragSs; liann hafSi yfir ser

verj

u

5

saumaSa saman af morgum totrum, hun
var

6
feljott

7

sem laki
8

,
ok boltr a upp meS slikri

gerS; hun var oli lusug
9

. pormoSr spyrr penna
mann at nafni. Hann svarar: ek lieiti Oddi.

[pormoSr spyrr: hvat manna ertu, Oddi? Hann
svarar

10
: ek em einn gongumaSr fast

11
a fotum,

ok em ek kallaSr Lusa-Oddi, nenningarlauss
1 "

ma8r ok [eigi alllyginn
13

,
frdSr nakkvat ok hefi

jafnan gott af gdSum monnum, eSa livat lieitir

pu? pormoSr svarar: ek lieiti TorråSr.
t
Oddi

spurSi : hvat manna erlu, TorraSr? Hann svarar:

ek em einn kaupmaSr 14

, eSa livart viltu, Oddi,

eiga kaup viS mik? Oddi svarar: ek hefi fatt

til kaupa, eSa hverju viltu mik kaupa. [pormoSr
mælti 5

: ek vil kaupa at per yfirhofn pa erpu att.

0 udel. G ; II, fra [udel Tr. 2
) udel. G,II. 3

) færir, forlige,
raske, D, E,J

•

vel færir, ret forlige, F, G, II. «) dsfniligr, D,
F, G, II; osynilega, E. 5

) injok sfåa, meget sid, t. F.
6
) marg-

fdld ok, till. F. 7
) margfold, G; forljdt, J. «) bakki, ok fdlr

lit (formodentlig urigtigt), II. ’) F, E, F, G, II, J, II,M have her

atter eet af de nye overfodige Tillæg.
10

) fra [udel% D,E.
1

J

)
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men forlige Mænd kunde kun med Nod og neppe

lobe fra Klintens Spidse ned paa Græspletten. Op-

holdet i Hulen blev meget kjedeligt for Thormod,

da der ikke kunde bittes paa meget til at fordrive

Tiden med. En Dag da Veiret var smukt beslut-

tede Thormod sig til at gaae ud af Hulen
;
han klav-

rede op paa Klinten, og havde sin Oxe med sig.

Da han var kommen et kort Stykke Vei fra Hulen,

modte han en Mand paa sin Vei; han var stor af

Væxt, men uhyggelig, styg og af modbydeligt Ud-

seende; over sig havde han en Kofte, der var sam-

mensyet af bare Pjalter, og nulret som en Ladelap61
,

samt oventil forsynet med en Hætte af samme Art;

den var luid af Utoi. Thormod spurgte om Man-

dens Navn. Han svarede : Jeg hedder Odde. Thor-

mod spurgte : Hvad er du for en Mand? Han svare-

de: Jeg er en Omlober, rap tilBeens, og man kalder

mig Luse-Odde; jeg har ingen fast Tjeneste, men
er ellers ingen Lognehals og veed dog meget, samt

har gjerne godt af gode Folk, men hvad hedder du?

Thormod svarede: Jeg hedder Torraad62
. Odde

spurgte: Hvad er du for en Mand ? Torraad! Han

svarede; Jeg er Kjobmand, og vil du Odde handle

med mig? Odde svarede: Jeg har ikke meget til at

drive Handel med, men hvorom vil du vel handle?

Thormod sagde: Jeg vil kjobe af dig den Overkjole

som du har paa. Odde svarede: Du behover ikke

tastr, D, E, F, G, II J. 1

2

) eljunarlauss, D, E, G, II.
1

3

) alldlyg-

lnn
» G, Ji. 1 °) einhteypi'ngr, eenlig Vandrer, V, E,F, J, udel , G.

1
') udel A.



350 UDDRAG AF FOSTBRÆDRA-SAGA.

Oddi svarar : eigi parftu at spotta at mer. por-

moSr svarar: eigi er petta spott, ek man selja

per kapuna er ek em i, en pu skalt gefa mer
viS verjuna er ,pu ert i, ok fara sendi for mina a

Stokkanes, ok koma par i aptan, ok seg peim

Skuf ok Bjarna
,

at pu liefir hitt mann i dag er

TorråSr nefridist, ok skipti hann yfirhofnum viS

pik; ekki byS ek per fleiri eyrindi, skaltu på
eignast kapuna, ef pu kemr pessu [eyrindi fram

1

.

Oddi svarar: eigi er auSveldligt at komast yfir

fjorSinn, par parf skip
2

at hafa, en po må vera

af ek koma pessu til leiSar, ef ek vil, at koma å

Stokkanes i kveld
3

. Nu skipta peir skikkjunum
4

,

tekr Oddi v i8 blårri kåpu, en fær TorråSi verj-

una
,
ok ferr hann i. på for pormoSr til Einars-

fjarSar, partil er hann hittir smalamann pordisar

å Longunesi. Hann spyrr, hvart synir pordisar

væri lieima. SmalamaSrinn svarar; eigi er Bo8-

varr lieima, en bræSr hans voru lieima i nott, en

nu eru peir ronir å fiski. pormoSr svarar: svå

må vera
5 Nu hugSi smalamaSr at hann væri

Lusa-Oddi6
. Nu skiljast peir pormoSr ok smala-

maSr, ferr pormoSr til nausta pordisar, ok hefst

par viS; ok er kvelda lok, på så pormoSr at peir

bræSr réru at landi. porkcll reri i liålsi, porSr

*) fra [ til lefåar, F. 2 )‘ ok farn/ng, tiILD}
F, J, K,L; faring.

Ej færing, jM. 3
) Iler fattes atter eet eller flere Blade i

4
)

klæSunurn, D, E, J

;

yfirhofnum, G. s
)
at sb, till, F. 6

) J)vi at

liann kendi bum’ng hans, fordi han kjetidte hans Dragt, till . D,

E, F, G, f
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at drive Spot med mig. Thormod sagde: Det er

ingen Spol, jeg vil sælge dig den Kappe som jeg

har over mig, men du skal igjen lade mig faae den

Kofte, som du har paa, og gaae med Bud for mig

til Stokkanes, hvor du skal komme i Aften og sige

til Skuf og Bjarne, at du i Dag har truffet en Mand,

som kaldte sigTorraad, og som hyttede Overklæder

med dig; jeg paalægger dig ikke flere Ærender,

men hvis du forretter dette vel, skal Kappen være

din. Odde svarede: Det er ikke meget let at kom-
me over Fjorden; dertil behover man et Fartoi,

men dog er det miaeligt at jeg kan faac dette ud-

rettet, hvis jeg endelig vil, og komme til Stokka-

nes i Aften. Derefter byltede de Overklæderne;

Odde tog mod en blaa Kappe, men overlod Thor-

mod Koften, hvilken han og tog paa. Thormod
tog da til Einarsfjorden

;
der traf han en Faarehyr-

de, som tjente hos Thordis paa Longunes, og

spurgte ham, om ThordiVs Sonner vare hjemme.

Hyrden svarede: Bodvar er ikke hjemme, men hans

Brodre vare hjemme i Nat, og nu ere de tagne ud
paa Fiskeri. Thormod sagde : Det kan saa være.

Hyrden tænkte da, at denne Mand maalte væreLuse-

Odde. De skiltes snart ad, og Thormod gfilc til Tlior-

dis’s Nost, hvor han opholdt sig, indtil det begyndte
a l aftnes. Da saae Thormod, at Brodrene roede til

Land. Thorkel roede forrest i Baaden, Tliord i

Midten ogFalgeir i Oserummet. Da nu Baaden nær-
mede sig hurtig til Strandbredden, stillede Thorkel

i
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i miSju skipi, Falgeirr i auslrumi. Nu er skipit

rennr at landi, på stendr porkell upp, ok for fram

i stafn inn, ok ætlaSi at taka vi'5 skipinu. por-

moSr gengr på ut or naustinu
,

ok pikkjast peir

par kenna Lusa-Odda; på snarar
1

pormdSr at

porkatli
,
ok lioggri håSum liondum i liofut por-

katli ok ldyfr liausinn, fékk hann pegar hana.

på snyr pormdSr i hrott, ok steypir af ser verj-

unni. por'Sr ok Falgeir lilaupa eptir honum,

liann tekr [undan fast
2

ok fram å sjovarhamrana

yfir hellinn, ok hleypr pormoSr fyr ofan i tona,

[på er fyri hellisdurunum var; ok er liann kom
niSr

3

, på lileypr porSr eptir honum, ok kyknar
4

i knéssbotum
5

;
liann kom ni8r i tona, ok lyir

åfram; på hjo pormoSr meSal lierSa honum, svå

at eyxin sokk [at skapti
6

,
ok fyrr en hann gæti

eyxina or tekit sårinu, på hljop Falgeirr ofan i

tona, ok hjo pegar til pormoSs. pat hogg kom
meSal herSa pormoSi, ok varS pat mikit sår; på

rann pormoSr undir hendr Falgeiri, pviat hann

[var våpnlauss
7

. pormoSr finnr pat at hann verSr

aflvani fyri Falgeiri, [pikkist hann på vera mifil-

ungsstaddr
8

,
slyppr maSr ok sårr rnjok

;
r.ennir

på liugnum 9
pångat, er var Olafr konungr, ok

J

) snyrr, D3Ef
F,G,Jf

2
) fra /"dikt undan, G. 3

) fra [udel.

D, E, F, J. .
4
) kiknar, G} J3 K,L,M '

9 liknar, D

;

lyknar, E, F>

s
) knésf'dtunum, 6

) Jra[udel.F. ’) fra[n$fti eigi oxinni,

pikir honum J)d miftliingi vænn sinn kostr, D
f
E3 F3 G

,

°) til fulltingis ser, til IJjelp for sig, till, F.
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sig i Forstavnen og agtede (at springe ud, For) at tage

mod Baaden (i Landingen). Da gik Thormod ud

af Nostet, og de ankommende troede at gjenkjende

Luse-Odde i ham, men i det samme rendte Thormod

pludselig tilThorkel, og hug ham med begge Hæn*

der i Hovedet, saa at det klovedes lige ned til Skul-

drene, hvoraf han strax fik sin Dod. Thormod

skyndte sig strax bort, og kastede Koften fra sig.

Thord ogFalgeir lob efter ham, men han skyndte sig

fra dem af alle Kræfter, indtil han kom paa Klinten,

ved Strandbredden, over Hulen; fra densSpidse lob

Thorgeir ned paa Græspletten foran Hulens Dor;

Thord sprang efter ham, men maatte krumme Knæ-

leddene ogboie sig forover, i det han kom ned paa

Græstorven; i det samme hug Thormod saaledes til

ham med sin Oxe, at den sank ned mellem hans

Skuldre lige til Skaftet; og forend han kunde rykke

Oxen til sig ud af Saaret, sprang Falgeir ned paa

Jordpletten, og hug strax til Thormod. Det Hug
rammede ligeledes Thormod mellem Skuldrene, og

efterlod et svært Saar
;
da lob Thormod til Falgeir,

og greb ham under Armene, fordi han selv da ingen

Vaaben havde. Thormod mærkede at han ikke

havde Kræfter nok til at brydes med Falgeir; han

tyktes da at det saac kun meget maadelig ud for

ham, somen vaabenlos og saaret Mand
;
han vendte

da sin Tanke til Kong Olaf og udbad sig hans Jie-

Grdnlands historiske Mindesmærker. 2 Bind, ("-'O
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vætti hans 1

liamingju [at lionum mundi duga
2

;

felir J)å
3

eyxin or hendi Falgeiri niSr fy ri hamr-

ana [ofan a sjoinn
4

;
Jpikkir lionum J>å nokknru

yænna, er hvartveggi var slyppr, ok Jmnæst falla

£eir ba$ir fyri hamrana. ofan a sjdinn
5

;
reyna

Jbeir pa sundit me8 ser, og færast niSr ymsir;

finnr pormdSr at hann mæddist af [miklu sari

ok
6
bl6$ras

;
en fyri pyi at [pormoSi var5 eigi

daufti ætlaSr
7

,
slitnaéi broklindi Falgeirs

,
rak

pormoftr pa ofan [am hann brækrnar
8
. Falgeiri

daprast pa sundit, ferr liann pa i kaf al 08ru

liverju, ok drekkr nu umælt, sky tr pa upp pjon-

um ok herSunum, ok viS andlatit skaut upp an-

litjnu; [var pa opinn rnuSrinn ok augun 9

,
ok var

pa pvi likast at sja i anlitit, sem pa er maSr

glottir at nokkverju. Sva lvkr me3 peim, at

Falgeir drukknar par. pormoSr var pa mjok

farinn
10

. Hann lagSist pa i citt sker, ok skreiS

par upp a grjotit, ok la par, ok vætti pa einskis

annars en hann mundi par lif fata, [pviat liann

var mjok moSr ok sårr, en langt til lands
11

. Nu
er at segja fra Lusa- Odda; hann for sem mælt

var meS peim pormo8i”, ok segir peim Skuf og

Bjarna at hann haf8i fuiulit mann a lei8 sinni of

’) ser JjaSan, D, E, J. ') udel. D, F, J. ’) i fm hi li, F. *)

fra [ udel . F,
5
) ok i kaf, till, F.

6
) fra [udel, F. 7

) fra [
pormoftr var eigi feigr, D, G,J. 8

) fra [hv&kr urn hæla lionum,

F. °) fra [ udel, F, 1 °) mnttfarinn, D, F, ll )fra [ sva var

hann maltlauss, saa krafteslos var han, D
} F, F, G,J, Mi ]beir

Bjarni liitla porindft i skcrinu (Cap, Tit.)
i

till. F. 1

2

) Torrafci



UDDRAG AF FOSTBRÆDRA-SAGA. 355

skjærmelse, som vistnok vilde blive liam tilstrække-

lig; da faldt Falgeirs Oxe ud af lians Haand nedover

Klipperne og ud i Soen; nu fattede Thormod storre

Iiaab, i det begge vare vaabenlose. Derefter faldt

de begge ned fra Klipperne og ud i Havet; de prø-

vede da Svømning med hinanden og dukkede vexel-

viis ned; Thormod mærkede at lian udmattedes me-

get af det svære Saar og Tab af Blod, men fordi

Boden endnu ikke var Thormod bestemt, gik Fal-

geirs Seler i Stykker, saa at Thormod kunde trække

lians Beenklæder ned om lians Fodder. Da udmat-

tedes Falgeir af Svømningen, saa at han af og til

dukkede under og slugte meget Søvand; lians Skul-

dre og Lænder hævedes op af Vandet samt Ansigtet

ligeledes tilsidst ved Aandens Opgivelse; da vare

lians Mund og Oine aabne, men lians Aasyn af saa-

dan t Udseende, som naar en Mand griner53 ad eet el-

ler andet. De skiltes saaledes ad, at Falgeir druk-

nede der. Thormod var meget udmattet. Han svøm-

mede til et Skjær, krob derop paa Stenene, laa stille

og ventede sig intet andet end at han der skulde

lade sit Liv, thi han var meget modig og svært saa-

ret, men Skjæret laa i en lang Afstand fra Landet.—

-

Nu maae vi fortælle videre omLuse-Odde. Han ret-

tede sig efter Thormods og hans Aftale, og fortalte

Skuf og Bjarne at han den Dag havde fundet en

°t tom å Stottanes um aptaninn ot, og kom den Aften til Stok-

kones, V, Ji, J, M.

(23+)
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dagpann er ThoraSr 1

nefndist, ok skipti viS liann

yfirhofnum, ok mælti at liann skyldi fara a

Stokkanes, ok segja peim Skuf ok Bjarna fund

peirra ok klæ8akaup. peir kenna kapuna, ok

pikkjast vita at pormoSr mun pvi sent hafa

Lusa-Odda til fundar viS pa, at liann mun ætlast

fyri nokkut storvirki at gera. peir tdko pa einn

bal a laun uni kveldit, ok roa [um nottina
2

yfir

fjorSinn, ok er peir naigast hellinum, pa sjå peir

kvikt nakkvat i einu skeri, ok ræSa um, livart

[pal (nnini) vera seir e8a annat
3

;
roa nu at sker-

inu, ganga upp a skerit, sja par mann liggja,

ok kenna at par er pormoSr, spyrja liann tiSinda,

en liann segir pau tiéindi sem gerzt hofSu um
nottina

4
. Skufr mælti: vist liefir pik eigi til

einskis undan rekit a Garftapmgi, er pu liefir orSit

a einu kveldi hani 11L
5

kappa ok kynstorra

manna. pormoSr mælti: pat eitt kom mer i hug,

åftr pit komut hmgat, at ek munda hér lif mitt

lata i skerinn, en nu pikki mer eigi orvænt at

ek verSa græddr, ok mi pa enn vera at [ek hafi

undan rekit til nokkurs
6

, peir spyrja um sani-

aneign peirra Falgeirs. pormoér kvaS pa visu

:

Skopta
7

ek enn
8

pa er uppi

undarligs
9

a sundi

l
) TorraSr (rigtigere) F og de dorige. ~) udel . F. 3

)
Fost-

re Hvalros, H,E} F} G ,
J, K, L, M. 4

) kveldic, F. s
) bvæ'Sru,Cr _

S 1 >

liil. F, 6
) fra [ nokkurr Grænlcndingrinn deyi fyrr en ek, at

een eller anden Groulander doer for end jeg
,
D } E, F, J.

7
)
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Mand, der kaldte sigTorraad, og som hyttede Over-

klædning med ham, samt paalagde ham at han skul-

de gaae til Stokkanes og fortælle de nævnte Mænd

I
om deres Mode og Klædehandel. De kjendteKap-

I pen, og sluttede heraf at Thormod havde sendt Lu-

se-Odde til dem, af den Aarsag at han da agtede at

udfore een eller anden Stordaad. De toge da liem-

melig en Baad om Aftenen, og roede om Natten over

Fjorden. Da de nærmede sig Hulen, saae de noget

levende i et Skjær, og taltemellem sig, om detkunde

være en Sælhund eller et andet Dyr. De roe da til

Skjæret og bestige det, og see at en Mand ligger

der, i hvem de snart gjenkjendte Thormod. De

spurgte ham om Nyt, og han fortalte dem de Begi-

venheder, som havde tildraget sig om Natten. Skuf

sagde: Vistnok var det ikke for intet at du undkom

fra Garde-Thing, da du paa een Aften har ombragt

tre Kæmper af fornem Slægt. Thormod svarede:

Det var dog min eneste Tanke, forend I kom her, at

jeg skulde lade mit Liv her i Skjæret, men nu for-

tvivler jeg ikke derom at jeg kan blive helbredet,

* og kan det da endvidere skee at jeg ikke er und-

kommen for intet. De spurgte noiere om hans og

Falgeirs Sammenkomst. Thormod kvad da denne

Vise

:

Det mored mig i Svomning,

at underlig sig skabteo D

Skaupta, G. 8
) udelt VjEfGjJ* 9

) undarligt, D, E, F, G; und-

arl'gr, Ji
IC

,
DL
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hrokr do lieimskr viS klæki;

hans raza
1

klof gandi
2

,

alla leit ek å ulli
*

eggveérs liugar gloggum 3

setti gaurr ok gi otti
4

guSfjon
5

viS mer sjonir.

pcir Skufr ok Bjarni hera pormoS a skip ut i

ijorum skautum, pvi at hann matli eigi ganga. på
sækja peir i hellinn klæfti hans ok vist, pviat peim
syndist hann ekki par mega vera. peir réru på
inn eptir EinksfirSi

6
. Gamli liét maSr er bjo i

EiriksfjarSarbotni upp undir joklunum
7

,
hann var

felitill maSr ok einrænn, veiSimaftr mikill. Gamli
var kvångaSr, ok liét Grima kona hans; hun var

svarkr mikill
,
ger at ser [um mart

8

,
læknir goSr

ok nakkvat fornfrocS
;

ekki voro par fleiri hjon
en pau II; pau komu sjaldan til annarra manna, ok
sjaldan komu menn til peirra. peir Skufr ok
Bjarni lendu 9

[båti sinum 10
skaml frå bygS Gamla,

gengr Skufr upp til huss, [en Bjarni sitr yfir por-

mofii
11

. Skufi var par vel fagnat, ok boSinn

greifii
1

": såran mann liofum ver me5 at fara, er

ek vildi at [per læknaSit
13

. Grima spyrr: hverr

er sa maSr ? Skufr svarar: pormoSr, skåld [ok

hirSmaSr
14

6lafs konungs, er vorSinn fyri åverk-

') randa, J, K,L} M. 2
) pandi, J, K, L, M. 3

) glnggum,.D, F,

F,K
y
M; glugga, G. 4

) saal, D, E, F; glott, A. 5
) gunnfjoni, V,

E, F; gc’Sfjdn, J; griSfjon, IC, 6
) umndtlina, om Natten ,

till.

G; fra Gamla ok Sklim, (Cap. Tit.), till. F, 7
) jok li, J,

8
)

udel.

F. 9
) brjtoa

, G, ,0
) skipi sinu, l)t F. fra [ udel. D, F, F,J-
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i Doclen klodset Kjeltring,

da spiltes vidt lians Lænder;

paa Kroppen enhver Aabning

jeg noic skue kunde:

den Knegt, som kaad af Ondskab,

med Smiil da paa mig stirred.

Skuf og Bjarne bare Thormod ud til Fartoiet i fire

Iljorner (af et Lagen), fordi han ikke kunde gaae.

Derefter hentede de fra Hulen hans Klæder og Fo-

demidler, fordi de troede at han ikke længere maatte

opholde sig der. De roede ind efter Eriksfjorden.

Gamle hed en Mand som boede ved den inderste

Ende afEriksfjorden, tæt op til Isbjergene; han var

en uformuende og sær Mand, samt en stor Jæger.

Gamle var gift og hans Kone hed Grima. Hun var

en særdeles rask Kone og ferm i mange Ting, vel

lægekyndig og noget forfaren i Oldtidens Vidskab.

Der vare ikke flereMennesker i Huset end de to, og

Fremmede kom sjelden til dem. Skuf og Bjarne

landede med deres Baad kort fra Gamles Bolig; Skuf

gik op til Huset, men Bjarne sad overThormod. Man
tog meget vel mod Skuf, og tilbodham hvad han be-

bovede. Hansvarede: Vi fore en saaretMand med

os, og ham onsker jeg l vildelæge. Grima spurgte :

Hvo er den Mand? Skuf svarede: Thormod, Kong

Olafs Skjald og Hirdmand, erkommen til Skade. Hvo

1

2

) Sliiifr mælti: er sa greifii,at ver vilduin aff>er J>iggja. Gamli

svarar: hverr er sa grcifti? Slciifr svarar; Skuf sagde: hjælp

vilde vi vistnok modtage af dig. Gamle spurgte: Hvilken er den

Hjælp? Skuf svarede, tilLD,E
t
J» 1

3

) Jni græddir, F. iH
) udel.V.
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um. Hverr liefir a honum unnil? segir hun.

Skufr segir lienn i tiSindin |>au sem gerzt hofSu
1

.

Mikill atburSr er sja orSinn, ok [mikil vandkvæfii

hefir pessi maSr raéit ser
2

,
ok mikit er

3

at takast

a hendr skogarmann frænda porgnms, ok allra-

helzt er hann hefir nu unnit sva mikit storvirki i

sekt sinni. Skufr mæl ti: ek skal fé fyri hann
4

t
W

bæ ta [eptir fvi sem vert er
5

,
ef per eru sakir

gefnar of fetla mal, ok hvergi skal pik skafta i

um kostnaft fann er fu hefir fyr honum. Nu
lykr feirra viftræftu, ok tekr Grima vift pormofti;

cr hann fa færftr upp til hæjar, ok fægir Grima

sar hans, ok hindr; er honum fegar nokkuru

hægra. Skufr ok Bjarni fara lieim a Stokkanes,

pessi tiftindi fpttu ollum monuum 6
mikil vera, ok

varft eigi skjott spurt
7

hit sanna um fetta, fviat'

margir hafftu f al fyri satt i fyrstu
,

at pormoftr

mundi far drukknat liafa, fa er lilc Falgeirs

fanst. Sar pormofts hofSust illa, ok hi hann [XII

manafti
8

i sårum, pa er einn vetr var liftinn fra

[fessum atburftum
9

, fa gengr pormoftr milli stufu

ok eldlniss, ok var fo eigi groit sar hans
10

. Um
varit varft sa alburftr at pordis a Longunesi let

J

) Grima mælti, Grima sagcle, till. D,F,J. z
) fra [udel. D>

E, *)fra /'mildt vandamil synist mer vera, en meget vanskelig

&ag tykkes det mig at være
,

hvis Text atter begynder her

‘) dig, D,E,F. 5
) fra [udel. F. 6

) i Grænlandi, i Gron-

land, till. JD. 7
) vist, F. 8

) fra /*lcngi, længe, G, II. °) Jra [
Fal Ji peirra hræfcra, Brodrenes Fald , F. l0

) pordis freltir at

pormefår liffti. Capkultiin, till, F.
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>

liar tilfoict ham de Saar? spurgte hun. Skuf fortalte

hende da de Tildragelser som vare skete. Grima

sagde: Dét er en stor Begivenhed; denne Mand har

sandelig sat sig i en meget vanskelig Stilling, og det

er saare betænkeligt at tage imod den Mand, hvem
Tliorgrims Frænder have gjort fredlos, især da han

nu paa ny har udfort saa store Foretagender i sin

Fredlosheds Tilstand. Skuf svarede: Jeg skal betale

Penge for ham, saameget som det rettelig kan an-

slaaes til, hvis man saggiver dig for dette Anliggende,

og du skal ikke i mindste Maade lide nogen Skade

derved, eller ved de Bekostninger, som du ellers

maatte have for hans Skyld. Saaledes endte deres

Samtale, og Grima tog mod Thormod
;
han blev da

flyttet op til Huset. Grima renser hans Saar, og for-

binder dem, hvorpaa han syntes at det blev noget

bedre med ham. Skuf og Bjarne toge hjem til Stok-

kanes. Disse Tildragelser forekom alle at være me-
i

get betydelige, endskjont deres sande Sammenhæng
ikke rygtedes; thi saa snart Falgeirs Lig var fundet,

antoge mange det i Førstningen for vist at Thormod
var druknet paa samme Tid. Thormods Saar vare

meget vanskelige at læge, og han maatte holde

Sengen hele 12 Maaneder igjennem. Da en Vinter

var forløben efter disse Begivenheder, begyndte

Thormod at gaae mellem Stuen og Ildhuset, og
dog vare hansSaar ikke groede til. OmForaaret til-

log det sig at Thordis paa Longunes en Natskable
Sl£ ilde i Søvne, og Folk talte om at hun burde væk-

u

I
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.

illa i svefni am notf, ok ræddu menn um at

hana skyldi vekja. BoSvarr, sun hennar, mælli:

lati Jer moSur mina njota draums sms, Jvi at

vera må at Jat nakkvat heri fyri kerlingu, er

hun vill vita, ok er hun eigi vakiS
1

;
en er hun

vaknar, [hratt hun mæSiliga ondunni. BoSvarr,

son hennar, mælti Ja
2

: Ju lézt illa i svefni, moft-

ir, e'Sa [liefir nokkut fyri Jik borit
3

? pordis svar-

ar: vi'8a hefi ek gondum rent i nott, ok em ck

nu vis orSinn Jeirra hluta, er ek vissa eigi å§r.

BoSvarr mælti: livat er Jat? pordis svarar: por-

moSr sonabani minn en brofturbani Jinn er a

lifi, ok er harm a vist me8 Jeim Gamla ok Grimu

inn i EiriksfjarSarhotni. Nu vil ek fara a fund

Jeirra, ok taka ponno'S, ok [launa honum me§

Ijotum dau8a Jann mikla skaSa
,

er liann liefir

munu vær koma i BrattahliS ok bfåja

porkel fara meS oss, Jvi at hann mun illa kunna,

ef Jeim Gamla ok Grimu er gert nokkut til

meins, Jvi at porkell heldr mjolc hendi yfir Jeim
5
.

BoSvarr kveSst buinn til ferSar Jegar vildi. Nu

standa Jau upp [um nottina
6 ok taka eina [skutu

er Jau attu
7

,
ok stiga Jar a skip viS

8 XV mann
9

,

rda um nottina
10

til EiriksfjarSar
; Ja var svå

missorum 11
komit at nott var farljos

12
. Nu er

J

) rettet

;

nakit (nogen'), A\ vakin, G; vcikt, D, ')

andvarpar (hvin) hatf, og stonnedc lidit
,
D,E,F, J ; hun mælti:

livar er BoSvarr, son minn? Hér, segir hann, liun sagde : IIvor

cr min Son Bodvar? Iler
,
svarede lian , G, 77.

3)fra /^tivat bar

fyri pik, F. «) fra /lala taka pormdS af lifi, V> E, F, J. 5
)
sem

oss gert
,
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kos. Bodvar, hendes Son, sagde da: Lad kun min

Moder nyde sin heleDrofn, tlii det kan være at den

Gamle derved erfarer noget som hun finsker at vide°
4
.

Hun blev da ikke vaagnet, men da hun vaagnede

af sig selv, stonnede liun moisommelig. Ilendes Son

Bodvar talte saaledes tililende: Du var meget urolig

iSfivne, Moder! har du maaskee havt nogenAaben-

baring? Hun svarede: I Nat bar jeg sværmet vidt

omkring, og bar nu erfaret de Ting som jeg forben

ikke vidste. Bodvar spurgte: Hvad er det? Thor-

dis svarede: Tliormod, mine Sonners ogdineBrod-

res Drabsmand er i Live, og opholder sig bos Gamle

og Grima, allerinderst ved Eriksfjordens Ende. Nu

vil jeg drage derhen og gribe Tliormod, og gjen-

gjældeham den store Skade, han har lilfoietos, med
en forsmædelig Dod. Forst skulle vi dog tage til

Brattelid og bede Tliorkel ledsage os, fordi det vil

være ham meget imod, hvis Gamle og Grima veder-

fares nogen Ulempe, da han er deres ivrige Beskytter.

Bodvar sagde at han var beredt til den Reise, naar

hun fandt det for godt. De stode derefter op om
Natten, og toge en Skude som horte dem til, og be-

stegc den med 15 Mænd, samt roede den Nat til

Eriksfjorden. Aarstiden var da saaledes beskaffen,

rum pmgmonnum si'num, som andre Folk i lians Thingsognt

iin
. G, TF 6

) udel. I>,E, F, J. 7
) fra[ ferju, G, 8

) ok, D. °)

karlar, fralig ir ok vel vapnaftir, Karle, raske og vel bevæbnede,

F-, G, l]
t
jr, ioj eptir EinarsfirtSi ok sva, ud efter Einars-

fjorden og derpaa til, till. D, F, G, II, J.

1 *) misserum, G^^KyL;
niissaruni, U} udd . V, F.

1 ’) ljo's, V, F> J
,
K> L.
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pordis var a leiS komin viS sinu foruneyti
,

[er

pat sagt
1

at Grima lætr pessa somu nott illa i

svefni. pormoSr mælti, at Gamli skyldi vekja

liana. Gamli svarar: ekki vill Grima at hun sé

vokt
2

,
pviat jafnan verSr hun i svefni peirra

hluta vis er henni [jbikkir varSa
3

. Nu hetta peir

hjalinu, en Grima vaknar skjott
4

. Gamli mælti

pa: illa lézt pu i svefni, Grima 5

,
eSa hval bar

fyri pik? Grima svarar: pat har fyri mik, at ek

vcit at pordis af Longunesi er a leiS komin meS

XV [huskarla, sina
6

,
ok ætlar inn hingat til var,

pviat hun er nu vis orSin af troilskap sinuni, at

pormoSr er hér a vist meS okkr, ok ætlar hun

at drepa hann. Nu vil ek at pu ser at husi i

dag, [ok farir ekki at veiSum
7

,
pviat eigi eru pit

ofmargir
8

,
polt iS set II fyri, en XV menn sæki

ykkr lieim, allralielzt erpormoSr er eigi vapnfærr,

en po [nenni ek eigi at
9

senda ykkr a jokla i

hrott, lieldr munu pit heima viS liafast
10

. Nu

[for pordis
11 um nottina til pess er hun kom i

Brattahh'S. porkell fagnar peim vel
,

ok bySr

pcim greifta. pordis segir: sa er malavoxtr at

ek ætla at fara a fund peirra Gamla ok Grimu,

[pingmanna pinna
12

,
pviat ek pikkjumst

13 pess

vis orSin, at par er kominn pormoSr, skogarmaSr

1

) vart5 sd atburår i Eir/ksfjarSarbotni^Dji^ ) |)6tt liiin Idti

i I la i svefni, till, F, 3
) berr naufisyn til at vita, det er nodvendigt

for hende at vide
,
D

}
J1.

4
) udel . F, s

) kerling, G, II*
6
)
kalia,

D,F; mrnn. G, II, 7

) jra [udel. F; J)o' at veftr se golt, skjondt

Veiret var godt
,

till, G, II* B
) liftmargir, F* 9

) fra [nmn ek
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at Natten var lys nok til Reisen. DaTliordis liavde

begivet sig paa Veien med sit Folge, fortæller man,

at Grima i den selvsamme Nat havde en meget uro-

lig Sovn. Thormod sagde til Gamle at han skulde

vække hende. Gamle svarede: Grima vil vist ikke

selv at hun skal vaagnes, thi i Sovne erfarer hun

gjerne de Ting, som ere hende magtpaaliggende.

Deres Samtale ophorte, og Grima vaagnede snart.

Gamle sagde da: Din Sovn var meget urolig, Gri-

ma! hvad har du vel dromt? Hun svarede: Je<rO
har dromt saaledes, at jeg nu veed at Thordis

paa Longunes allerede er paa Veien med 15 af hen-

des Huskarle, og agter sig hid til os, thi hun har nu

udspeidet det ved sin Trolddom, at Thormod op-

holder sig her hos os, og hun agter at dræbe ham.

Nu vil jeg at du bliver her hjemme i Dag og tager

ikke paa Jagt, thi I blive ikke for mange sammen,
naar 15 Mand hjemsoge eder to, især da Thormod
ikke er vaabenforj dog nænner jeg ikke at sende

eder op paa Isbjergene, men 1 skulle kun blive her

hjemme. Thordis reiste nu om Natten lige til

Brattelid. Thorkel tog vel mod dem, og tilbod

dem hvad de behovede som Reisende. Thordis

svarede: Sagenhænger saaledes sammen, at jeg ag-

ter at besoge Ægtefolkene Gamle og Grima, dine

Thingfolk55
,

thi jeg troer at have faaet Vished der-

°itt, at Thormod, hvem vi have ladet domme til Fred-

T\ 1 °) fra ponh'si ok pormdefi (Cap . Tit.), till. F. J1
) fra

at segja fra pordisi at hun for, T\ ,2
) udel, D, F, F* ,3

)
cp

» 2?, F.

f
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vårr, er margir menn hyggja at drukknaSr se;

nu vilda ek at pu farir mcS oss ok [lialt til

Jess
1

at ver [naim logum af
2 peim Gamla ok

Grlmu; veiztu på gerla hyat ver eigumst vift, ef

J)ii [lieyrir ræSur vårar
3

, porkell svarar: ulikligt

synist mer vera at Gamli muni varSveita
4
skog-

armann pinn, en po man ek fara, [ef per vilit\

Nu eta
6

pau porelis par dagverS, en porkell

sopaz
7
[at monnum, 8

pviat liann vildi ekki undir

peim pordisi ok BoSvari eiga, ef [pau eyr$i
9

eigi

a eitt satt
10

. Ok er menn voru mettir, på stfgr

porkell å skip vift
11 XX menn, ok fara pa

livarirtveggju viS svå buit. En Gnma, kona Gam-

la, atti stol einn mikinn, en å brufcum stolsins

var [skorinn por
12

,
ok var pat mikit likneski.

Grima mælti um myrgininn: nu vil ek skipa til

verka i dag. Stol minn mun ek setja a stufugolf

mitt, par vil ek, pormoSr, at pu silir a, på er

menn koma; vil ek ekki at pu risir npp al stol-

inum
,
me&in [pordis er

13 åbænum; nu poat per

pikki
14 nokkurar nylundur i gerasl, e8a per syn-

ist ufriSr at per borinn
,
på ris pu ekki upp af

stolinum, pviat ekki mun stoSa at lirokkva
15

i

hyrningar undan, ef per [verSr batia auSit
1

.

') /ra. /"heldir iriefi oss, F. 2
) næftim ldgmali al (ri, Tr.), D, F;

næftum logmals al, E. 3
) fra /ert sjrilfr hjri, JD, E, F, J. 4

) vita,

D
y Et

F, J. 5
) fra /"mCS ySr ri fundfeirra Grimu, F. 6 )hafaJ i

7
.

’’) samnar, G, //. 8 )/>a /"sopast at um menn, D,F
}
J. °) saal.

j4; y r i5i er vel rettere .
10

) fra /"fan (liann, Tr.) greindi ri,D }
E,F t

1J
) ok,//. l2

) XX, saal4 A.DyE}
F\ skorit likneski pors,, Thors

%
4
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losliecl, og mange anlage fovat være druknet, ophol-

der sig hos dem; nu onsker jeg at du tager med
os og laver det saa at vi vederfares vor Ilct over
Gamle og Grima

;
du faaer da noiest at vide, hvor-

ledes det spænder af mellem os, naar du selv horer
vore Samtaler. Tliorkel svarede: det forekommer
mig usandsynligt at Gamle har din Fredlose i For-
varing, men dog skal jeg lage afsted, hvis 1 endelig

ville det. Thordis og hendes Ffilge spiste Davre
der, men Tliorkel samlede Folk imidlertid, fordi

han ikke vilde underkastes Thordis’s og Bodvars
1’ orgodthefiudende, hvis de kom i nogen Uenighed
nied hinanden. Da Folk havde spiist sig mæt, he-
steg 1 liorkel et Fartoi med 20 Mænd, og begge Par-

tier begave sig da paa Reisen. Grima, Gamles Ko-
ne, eiede en stor Stol, paa hvis Rygstykke Thor var

udskaaret, som et anseeligt Billede. Grima sagde
om Morgenen: Nu vil jeg befale, hvad der skal be-
stilles i Dag. Min Stol skal jeg sætte midt paa Stue-

gulvet; paa den vil jeg, Thormod, at du skal sætte

dig, saasnart Fremmede komme, og at du ikke skal

reise dig op af den, saalænge som Thordis er her
tilstede. Om du end synes at noget Nyt er paa Fær-
de, eller nogenUfred nærmer sig til dig, skal du ikke

staae op af Stolen, thi det vil da ikke hjelpe at tye

Rillede udskaaret, D,E,F, 1

3

) bihnenn (
eller buim enn)j Fj (bua-

nienn) eriij boende Folk, Landfolk erc, J, IC. ,4
) nokkr lifriSr fara

at Jer, efir $ nogen Ufred nærmes dig , eller
,

till. F. 1

5

) liokra,

-F
,
Gj JJyJ.

1 °) fra [tv daufti ætlaftr, dersom Boden er dig
Ustemt, G, IL
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Gamli skal fesla upp ketil ok sjofta sel 1

;
[pu

skalt
2

bera sorp å eldinn
,

ok [lat verSa mikinn

reyk 3
i husunum; ek inun [stå i durum4 ok

spinna garn ok [taka vi§ komendum 5

. Nu er

svå gert, sem Grima sagSi fyri, ok er skip peirra

porkels ok pordisar sjåst at landi fara, sezt por-

moSr å stolinn. Gamli hafdi uppi ketilinn, ok

bar å sorpit å eldinn, varS mjok reykfast i hus-

unum; par fylgSi ok myrkr mikit
6

,
svå at elcki

måtti sja. Grima sat å preskeldi, ok spann garn
7

,

ok kvaS nokkut fyri ser, [pat er aftrir skildu

ckki
8

. Nu renna skip at landi, ok gånga menn

upp til bæjarins; gengr porlcell [upp. Grima

lieilsar honum vel, ok bauS honum par at vera
9
.

porkell mælti: pordis å Longunesi er hér i for,

ok hefir hun pat fyri satt, at pormoSr, skogar-

mafcr hennar, sé hér meS per; viljum vær at pu

selir porinoS fram, ef [pu veizt hvar hann er
10

,

pviat per mun pat ofråå
11

verSa at halda skog-

armann fyri peim [pordisi ok BoSvari, syni benn-

ar . Grima svarar: undarligt synist mer vera,

at pordis ætlar at ek muni halda skogarmann

fyri svå rikum monnum sem pau eru å Longu-

J
) i dag, till. F. 2

) hann stal, D,E,F,J, 3
) fra /gera reyk-

fast, D,E,F, J. 4
) fra [ silja d Jrcskildi liti, sidde udenfor paa Dor-

tærskelen
,
D,E,G,H,J. s

) fra [ tala vift komendo tale (?e

Kommende, D, E, J. °) ok lag(5i of 611 husin, till, D
,
E, F, G, II, J»

7
) udel, F.

8
) udel. D

, E,
G

,
// 9

) fra [ at dyrum, ok lieilsar

Grirau; hun ba$ hann vel kominn (tekr honum vel,jB), ok byiSv

honum greifta Jiann, sem hann vill |>ar hafa, til Doren, og hilste

paa Grima , Hun had ham Velkommen }
og tilbod ham al den
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til nogen Afkrog, livis Doden er dig bestemt. Gamle

skal hænge en Kjedel over Ilden og kaage Sælhun-

dekjod66
;
du (Gamle) skal kaste Feieskarn paa Il-

den og lave det saa at Husene blive fulde af Rog;

jeg vil staae i Doren og spinde Garn og tage mod
de Kommende. Alt blev saaledes indrettet, som

Grima havde anordnet; da Tliorkels og ThordiVs

Fartoier saaes at styre til Landet, satte Thormod sig

ned paa Stolen. Gamle havde da sat Kjedelen paa

Ilden, og fyrede under den alskens Feieskarn saa at

Huset fyldtes af en stærk og ildelugtende Rog; der-

med fulgte og et tyktMorke, saa at intet kunde sees

der* Grima sad paa Dortærskelen og spandt Garn,

samt nynnede en Sang57
,
hvoraf andre ikke forstode

noget. Da landede Fartoierne, og Folk gik fra dem

op til Husene. Thorkel gik foran
;
Grima hilste ham

hoflig, og indbod ham til at blive der. Thorkel sva-

rede: Thordis paa Longunes er her i Fdige med

mig, og antager det for vist, at Thormod, hendes

fredlose Fjende58
,
opholder sig her hos dig; det er

da vort Onske at du udleverer ham, hvis du veed

hvor han er, thi det vil ingenlunde være raadeligt

for dig at skjule en Fredlos for Thordis og hendes

Son Bodvar. Grima svarede: Det forekommer mig

underligt at Thordis kan troe at jeg hæler hendes

Fredlose, til Trods for saa mægtige Folk, som de

Hjelpsomhed, som lian maatte onske, E,E,F,G} H,J.
10

) hann
er hér, han cr her, D, E,F,J. 1

1

)
orftigt, besværligt, D, E

,
J

;

cr-

F, G
, II.

1 2
) fra [ udel. F.

Oronlnnds historiske Mindesmærker. 2 Bind.
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riesi, Jar sem ek sit vi8 annan mann i husi
1

. Vist

er Jat undarligt
2

,
en Jjo viljum ver rannsaka her-

bergi Jin. Grima mælti
3

: Jess munu Jer kost

eiga at rannsaka bæ minn, Jo at Jer hefSit eigi sva

mikit fjolmenni. Nu Jikki mer åvalt
4

gott, er Ju
kemr i min hus, en illt mun mer Jikkja geis

5

Jeirra

EinarsfirSinga [ok spellvirkni
6 um berbergi min.

porkell mælti: vi§ pordis munum ganga inn 11
7 ok

rannsaka. Nu gera Jau sva, fdro Jau inn, ok rann-

soku8u, ok var Jar ekki long dvol, Jviat liusin

voro [einkar litil; Jau luku Ja upp slufunni
8

,
ok

varJar fullt allt af reyk, ok så Jau ekki til tfåinda

;

ramt var i liusunum af reyk, ok voro Jau lieldr

skemr inni en Jau inundi, ef reyklaust hefSi verit.

Nu koma Jau ut, ok var Jå rannsakaSr bærrinn uti
9

.

på mælti pordis: eigi Jottumst ek mega sjå gjorla

fyrireykinum hvat i stofunni var titt; nu manum
viS fara uppå stofuna ok taka af skjåna ok låta

leggja ut reykinn, ok sjå JaSan hvat i stofunni er

til tiSinda. Nu fara Jau BoSvarr ok pordis å stof-

una upp, ok taka af skjåna
10

;
leggr Jå ut reykinn,

må Jå sjå um alla stofuna; gela Jå at lita stol

Grim u, Jar er hann stoS å miSju golfi; Jau så por

*) hér i lcoti minu
] forkeli mælti : Iler i min Hytte

\
Thor-

kel sagde , till. D, E, G. 2
) dlikligt, usandsynligt , D, I\

G

,

3
) Herfra fattes eet eller fere Blade i II, ot alit, JD, I\

s
) gcms, D,F

y
G ; gums, I, IC, °) ef feir spilla hér nukkrti,

D) ok spilla h. n., L 7
) udel, T)y I,F.

8
) fra [ hæ$i fa ok smn,

baade faa og smaae
t D, I,

9
) utan, G ; udel, D. 10

) skjainn,

F ; ok rjiifa far um, till. I,
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paa Longunes ere, da jeg kun er selv anden

i min Hytte. Vist er det underligt, svarede Thorkel,

men dog ville vi undersøge dine Værelser. Grima

sagde : Det vilde staae eder frit for at gjennemsoge

mit Huus, om I end ikke havde bragt saa mange

Folk med. Vistnok er jeg ellers stedse fornoiet,

naar du bcsoger mig, men derimod vil jeg blive

meget misfornoiet med Einarsfjordsfolkenes Huse-

ren og Voldsomheder i min egen Bopæl. Thorkel

sagde: Jeg og Tliordis skulle gaae ind, to sammen,

og undersoge Huset. De gik da ind og ransagede,

men opholdt sig ikke længe for det forste, thi Væ-

relserne vare kun meget smaae. Da de lukkede

Dagligstuen op, var den ganske fuldafRog, og de

saae intet mærkværdigt der, overhoved var Rogen

allevegne meget stram, og de opholdt sig derfor me-

get kortere i Huset end de ellers havde, hvis det havde

været frit for Rog. De gik da ud, og ransagede ude

' overalt i Nærheden af Husene. Da sagde Tliordis:

Jeg kunde ikke rigtig see hvad der var i Stuen, for

Rogens Skyld, nu skulle vi gaae op paa Taget og

aabne Vinduerne der50 for at Rogen kan slaae ud,

at vi derfra kunne see hvad der er i Stuen. Bodvar

og Tliordis gik da op paa Husets Tag og aabnede

Vinduerne; Rogen slog da ud, og de kunde oversee

hele Stuen,; de saae Grimas Stol, hvor den stod

midt paa Gulvet, samt Thor med sin Hammer00 ud-

skaaren paa dens Rygstykke, men Thormod saae de

(24*)
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meS hamri sinuin skorinn å stols bruSunum
,
cn

pau så ekki pormoS; fara pau af stufunni, ok

ganga til duranna. på mælli pordis: eptir er epn

nakkvat [fyrnsku Grimu
,

1

er pors likneski er skorit

å [stolsbrufium hennar
2

. Grima svarar: ek [kem

sjaldan
3

til kirkju, at heyra kennmgar lærSra

manna, pviat ek å langt at fara, en fament lieima;

nu kemr mer pa heldr i hug, er ek sé likneski

pors af tre gert, pat er ek må brjota ok brenna,

[pegar ek vil
4

,
liversu miklu så er meiri erskapat

hefir himin ok jorS ok alla hluti, syniliga ok usyn-

iliga, [ok oilum hlutum gefr lif
5

,
ok engi maSr må

yfir stiga
6

.
pordis svarar: vera må at pu hugsir

slikt}, en [nakkvat ætla ek at vær mundim nu

naufiga pér'meirr til sagna, ef porkell væri eigi lier

meft sitt
8

fjolmenni, pviat svå segir mérhugr, at

pu vitir nakkvat til livar pormoftr er. Grima svar-

ar: mi kemr at pvi sem mælt er: opt vcrSr villr

er geta skal, ok hitt annars
9
: at

10
hverjum bergr

nakkvat, er eigi er feigr, en per
11

er nau'Ssyn [pat

er hans gæzla er svå yfir [ær
12

,
at fjandinn å ekki

pik svå [lieimska til illra hiuta
13

,
sem pu vildir gert

’) forncskju Jiinnar, Grima, E, E, 1?, G, I* ") fra [ stol—

inum, J.), E, J ; stdlbruSunum, G. 3
)

er sjaldbvæm, D ,
E, J.

4
) fra [ udel E, E, F, J. 5

) fra [ udel. E} E, F,
J. 6

) lians

Tcldi, till. Fy J, K, M. 7
) fra [ cn nær inundi mi liggja, at

ver mundim mcir at Jicr leggja, (Jiraungva) ok, E, E}
J. *)

slikt, E, E, F. °) annat, D, E, F, J .
,0

) Saal E, F o, f i a,

A%
,1

) I)at »
^ct

> J' 12
) fra [ al fu fakkir fat gu$i, at du
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aldeles ikke. De gik da ned af Taget til Husets Dor.

Da sagde Thordis : Der er endnu noget tilbage, Gri-

ma, af dit Hedenskab, da Thors Billede er ud-

skaaret paa Ryggen af din Stol. Grima svarede:

Jeg kommer kun sjelden tilKirke for at hore lærde

Mænds Prædikener, fordi jeg har en lang Vei dertil,

men kun faa Folk hjemme; des snarere maa det

falde mig ind, naar jeg seer Thors Billede, forfær-

diget af Træ, hvilket jeg kan knække og brænde,

naar jeg vil, hvor meget storre den er som har skabt

Himmelen og Jorden, samt alle synlige og usynlige

Ting, og som giver alle Skabninger Liv, men kan

ikke overvindes af noget Menneske. * Thordis [sva-

rede: Det er mueligt at du tænker saaledes, men

snarere troer jeg dog at vi vilde tvinge dig til at sige

Sandheden, hvis Thorkel ikke var her tilstede med

sine mange Folk, thi jeg aner det i mit Sind at du

er ikke ganske uvidende om Thormods Opholdssted.

Grima svarede: Her opfyldes Ordsproget, at den

som skal gjætte, tager tit Feil, og ligeledes et andet:

at immer skal noget tjene til Redning for den som

ikke skal snart doe, men det er nodvendigt for dig

at takke Gud derfor at han boskjærmer dig, for at

Fanden ikke skal have Magt til at bringe dig saale-O OD
des til onde Gjerninger, som du nok havde Lyst til,

thi del kan undskyldes at man undertiden,
5
ved at

takker Gud derfort D, J
,
K, Hf. 1 3

) fra [ hcimila (u\ [\\%) y
JO,

F, F, G, J}
K, M.
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liftfa, fviat fat er varkunn at menn geti [stundum
annars en er

1

,
en fat er engi varkunn at liann

[trui eigi fvi er satt er, fa er hann reynir sann-

leikinn
2

. Nu skilja fau at sva mæltu; ferr por-

kell heim i BrattaliliS; pordis ferr ok heim
3

.
peir

Skufr ok Bjarni koma a laun til fundar vi8 fau
Camla ok Gn'mu, [færa feim fa hluti er feim bar

nauSsyn til, ok launa feim morgu fann kostnaS

er fau lidfåu fyri pormo8i\

Fra Qormofti.

pa er pormoSr var orSinn heill maSr, fess er

Falgeirr hafåi a honum unnit, fa fluttu feir Skufr

ok Bjarni porm68 heim a Stokkanes, ok varSveittu

hann far a laun i [einu buri
5

.
par var pormoSr

Hl
6

vetr. pann vetr seldu feir Skufr ok Bjarni

bæinn a Stokkanesi, ok aSrar jarSir fær sem feir

attu, [ok sva kvikfe
7

, ok ætlu8u at raSast i brott

af Grænlandi. Snemendis um varit bjoggu feir

skip silt, ok settu fram. pa fystist pormo8r or ut-

iburinu; hann sag8ist eiga eyrindi nor8r i fjorSinn
8

.

Hann fær ser fa einn bat
;
FifUEgill réSst til fer8ar

me8 honum
;
sezt Egill til ara, en pormoSr styrir.

*) fra [ e, gi sanns, D, G, F ; udel. F. 2
) fra [ hafi eigi

trunat a pvi, er hann ser meS augunum, ikke sætter Tro til det

,

som han seer med Oinene, Z), F, J, M. 3
) ok er nii kyrt um

hri’S; og alt er nu roligt i nogen Tid, till. F, F, F, M

;

fra

porm6(5i ok Egli, till, F (Cap . TitJ 4
) fra [ pormdftr laun-

a$i peim Gamla ok Gn'mu lifcveizlu pa, cr pau hcitSu honum
veitla, mec5 miklum fjarlutum; Thormod helonncde Gamle ok
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gjætte, kan tage Feil af det Sande, men det derimod

ikke at man ikke troer Sandheden, naar man alle-

rede har erfaret den. Efter denne Samtale skiltes

de ad. Thorkel drog til Brattalid. Thordis tog

da ogsaa hjem. Skuf og Bjarne begave sig lonlig

lil Gamle og Grima, bragde dem denodvendigeTing

som de manglede, og erstattede dem alle de Omkost-

ninger som de havde anvendt paa Thormod.

Om Thormod.

DaThormod var bleven fuldkommen helbredet

af deSaar somFalgeir havde tilfoiet ham, forteSkuf

og Bjarne ham hjem til Stokkanes og forvarede ham

der hemmelig i et lille Udhuus. Der opholdtThor-

mod sig den tredie Vinter. Den Vinter solgte Bjarne

og Skuf Gaarden Stokkanes og andet Jordegods som

de eiede og ligeledes deres Kvæg, da de agtede at

flytte bort fra Gronland. Tidlig om Foraaret udru-

stede de deres Skib og trak det ud paa Soen. Da fik

Thormod Lyst til en lilleUdfart; han foregav at han

havde et Ærende at forrette nordpaa ved Fjorden,

og skaffede sig en Baad. Tosse-Egil gav sig paa

Farten med ham
;
han satte sig ved Aarerne, men

Thormod ved Roret. Egil var en dygtig Roerkarl

Grima for den IJjelp,
som de havde ydet hamf med mange Pen-

ge (meget Gods), E, E, G, J. 5
) fra [ stokkaburi sum, E, G

,

P, J, Mi litiburi sinu, G. 6
) J)ann den tredie, E, E, F,

G
y J } /{.

7
) fra [ udeL E, F> J. 8

) FjorSu, (Fjorfium,) Fjor-

dene, F, E, E. J3 IC
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Egill var [go8r ræSi
1

ok vel syndr. VeSr var bjart'

ok gott
3
solskin, ok vindr litill. peir fara [inn eptir

EinarsGrSi
4

;
ok er peir voro komnir inn i fjorSinn,

pa ukyrrist pormdSr mjok, ok roast
5

um, ok hallar

skipinu ymsa vega. Egill mælti: hvi lætr pu6
sva

heimskliga
7

,
ok ferr sem ærir menn, eSa hvart vill

pu [livelfa undir okkr skipinu
8

. pormdSr svarar.:

uvært er
9
mer. Egill mælti: eigi må ek roa fyrir

[latum pinum
11

,
[ok er nauSsyn a, at pu lalir eigi

sva ferliga, at pu liaGr okkr a kaf
;
en hvat sem Eg-

ill ræSir um petta, pa lykr sva at pormoSr hvelGr

batinum undir peim; kafar pormoSr undan skip-

inu
12

, ok pegar eptir telcr hann annat kaf at oSru

til pess er hann kemr a land. Hann heGr eyxi

sina me3 ser. Egill kemr upp hja skipinu, ok

kemst a kjol; tekr par hvild, ok litast um, ok hyggr

at
9
ef liann sjai pormo8 nokkut, ok fær eigi set

liann; réttir Egill pa hatinn
13

,
ok eptir pat sezt

hann til ara
14

,
ok rær ut eptir firSinum

15
,

ok

par til er hann kemr heim a Stokkanes, segir

peim Skuf ok Bjarna hit sanna fra si'num ferSum,

let pat fylgja sogunni, at hann hugfti pormoS dau8-

an mundu vera. peim syndist sja atburSr undar-

*) ræ$ir, D, F, G, J; fra [ gd$ræ$r, F. -) gott, D .
3
) inikit,

0,E,F. 4
) fra [ (norflr) til Einarsfjarftar ok inn eptir firfcinum,

nord paa til Einarsfjorden, og ind efter Fjorden, D, E, G, F.
5
) ræftst, Di rySst, E, F, J9 udel. G. 6

) Jer, till . D} E, F. 7
)

æriliga, D, E} F. 8
) hafa skipit ylir okkr, Dj E

,
F

,
J. 9

) ger-

ist, G. 10
) valla, D, E

,

/. 1, )starfi pinu ok stanki (harki),

Z), Et Fi slarki, 12
) batinum, Fé

13
) ok eys upp, og ka~

i

i
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og en godSvommer. Veiret var klart med meget

Solskin, og tillige næsten stille. De roede lien til Ei-

narsfjorden, men da de vare komne ind paa Fjorden,

blev Thormod urolig, rokkede meget og fik Baaden

til at lielde til forskjellige Kanter* Egil sagde: Hvor-

for bærer du dig saa tosset ad og tager af Sted som

galeFolk, eller agter duat kantre Baaden under os?

Thormod svarede: Jeg har det meget uroligt. Egil

sagde: Jeg kan ikke roe for din Ustyrliglieds Skyld,

og det er nødvendigt at du ikke tumler dig saa for-

færdelig omkring at vi styrte ned i Vandet,— men
uagtet al Egils Tale herom, gik det saaledes til paa

Sidstningen, at Thormod kantrede Baaden over dem

;

han dukkede snart under, kom op paa den anden

Side af Fartoiet, og blev saaledes ved indtil han

naaede Land. Han havde taget sin Oxe med. Egil

kom ogsaa op af Vandet ved Fartoiet, og fik fat i

dets Kjol; der lod han Hvile falde paa sig, og saae

sig om, om han ikke kunde faae Oie paa Thormod,

men saae ham dog ikke. Han fik da Baaden atter

til at vende op, satte sig derpaa igjen ved Aarerne,

og roede ud efter Fjorden, samt hjem til Stokkanes,

hvor han fortalte Skuf og Bjarne hvad der havde

hændtes ham paa Reisen, og lagde det til Fortæl-

lingen at han troede at Thormod maatté være om-
kommen. De fandt denne Tildragelse heel under-

*tcr Vandet ud af den , till. D, E, F, J. 14
) ok snyr batinum,

°S vender Baaden
, till, DjE, jF, J .

1S
) Einarsfirfti, Einars/jor-

den, i), Ej Ft J.
I •
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.

lig r ,
ok pikkjast eigi svåbuit mega hafa at, ca

renna nokkul grunum å, hvart pormoSr man

tyndr vera
1

. Nu er at segja fra pormoSi, livat

liann haféist at, på er hann kom å land. Hann

vatt fyrst klæSi sin, ok eptir pat tok hann å sik

gongu, ok for til pess er hann kom å Hamar til

SigriSar'; pat var siS dags; hann barSi par å dyrr,

ok gengr ut [kona ein
2

,
ok heilsar honum, ok snyr

inn aptr, ok gengr til stufu. pormoSr gengr eptir

henni
3

til stufu
,
ok sezt utarliga [å uæSra bekk

4
.

SigriSr tok til orSa, ok mælti: hverr kom par?

Hann svarar: Osvlfr heiti ek. SigriSr mælti: svå

er [hverr sem hann vill*; villUsvifr vera hér i nott?

Hann svarar, kveSst pat vilja. Um myrgininn kom

SigriSr at måli viS hann, ok spurSi [hvernveg af

stæSist um ferSir lians
6

.
pormoSr mælti: [satt var

pat at ek nefndumst Osvlfr i gær
7

. Hun svarar:

[kennå pottumst ek pik, po at ek hefSi ekki fyrri

set pik, at pu ert pormoSr Kolbrunarskåld
8

. Hann

svarar: [eigi gerir at dylja
9

,
pvl at rétt kendan hefir

pu manninn, [en ek ætla
10

at fara å Långanes
1

1

til

porunnar Einarsdottur, ok hitta Ljot son hennar,

O pormcifcr vann a Ljdti, Cap, Titt*, F, (Kap, Tit,) -) fra

[ einn mafcr, Dj Ey FjJ, 3
) honurn, D, E, J. *)fra [ udeL

D, E}
J, 5

) fra [ margr
,
sein heitir, mange bære deres Navn

med Rette, I), Ej F
, J. °') fra [ hvert ætlar pii at fara? por-

rndtSr! Hvorfor agter Du at reise? Thormod! D, E, Fj J, ')

fra [ Osvifr nefndurnst ek, D, E, F, J, 8
) fra [ Satt var pat

at pli nel'ndist Osvifr, en pegar kenda ek pik, er ek sa pik $
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lig, men vilde dog ikke lade den beroe derved, da

de havde nogen Formodning om atThormod neppe

var saaledes druknet. Imidlertid maae vi fortælle

hvad Thormod forst tog sig for, da han kom paa

Land. Han vred sine vaade Klæder, og derefter gav

han sig til at gaae, og kom saaledes sildig om Afte-

nen til Hammer, hvor Sigrid boede. Han bankede

paa Doren; en Kvinde kom ud og hilste ham, men

vendte tilbage og gik ind i Stuen. Thormod fulgte

hende derhen og satte sig, ei langt fra Doren
,
paa

den lavere Bænk. Sigrid spurgte da : Hvem kom
der? Han svarede: Jeg hedder Osviv 01

. Sigrid sag-

de: Saa er enhver, som han vil være. Vil Osviv være

her i Nat? Han svarede at han vilde det. NæsteMor-

gen gav Sigrid sig i Samtale med ham og spurgte

hvorledes det havde sig med hansReise? Thormod

svarede: Det var sandt at jeg kaldte mig Osviv i

Gaar. Hun sagde: Jeg troede nok at jeg kjendte

dig, endskjont jeg ikke havde seet dig for, at du er

Thormod, Kolbrunes Skakl. Han svarede: Det

lijelper ikke at skjule sig for dig, thi du har rigtig

kjendt Manden, men jeg agter at tage til Langenes

til Thorun Einarsdatter og træffe hendes Son Ljot;

Sandt var det at du kaldte dig Osvif, men jeg kjendte dig strax

da jeg saae dig , D

,

22, J,F. °) pa er cigi dælt at dyljast, V,

E, F
y J; (dy 1 ja pik, G.) 10

) par er pli spurftir at uin farir

(ferSir) mi'nar, pa ætla ek; da du spurgte om min Reisc ,
agter

J eg, D } Et
1 ’) saal. G; Ldnguncs, C, D, E»
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[|>au hafa opt ljotliga til mm lagt
1

. SigriSr mælti:

på skal SigurSr son minn fylgja per. Lengi ha fa

pau Ljotr okporunn pung 2
veril; til vår*. porinoSr

mælti: uråSligt synist mer, at SigurSr fari meS mer,

pviat pit munut eigi halda mega bustaS ykkrum

liér, ef nokkut skerst i meS okkr Ljoti. Gjarna

vil ek låta bustab til pess, sagSi SigriSr, at Ljotr

fengi nokkura svivirSing. Nu fcrr SigurSr meS

pormoSi å Långanes
4

[til porunnar
5

.
peir drepa

par å dyrr, ok 6

gengr ut ein kona, ok heilsar

peim. SigurSr spurSi, hvårt Ljotr væri heima.

Hun segir: liann er i stufu. SigurSr mælti: biddu

liann ut koma. GriSkona gengr inn, ok mælti,

[Ljotr skyldi ut koma 7

. Hann svarar: liverr mælti

pat? SigurSr af Hamri, segir hun, ok annarr maSr

så er ek kenda eigi
8

. Hvernveg var så maSr sjon-

um, er pxi kendir eigi? Hun svarar: svartr maSr
9

ok hrokkinhærSr, [ljotr maSr
10

. Likann
11

segir pu

liann pormoSi sakadolgi vorum. Nu gengr Ljotr

fram, ok konur meS honum pær sem par voro.

Ljotr tekr eitt spjot i liond ser, ok gengr i dyrin,

ok kennir pormoS, ok [leggr pegar å honum miSj-

r

) fra [ Jm at mer er sagtir hann mikill inacSr vexti ok skarts-

maiSr, liefi ekfatok sannspurt, at hann leggi illar(illa) urnræftur

a vift mik (til min)
j thi man har sagt mig at han var meget stor

af Væxt og holdt meget af Pragt ; ligeledes har jeg spurgt for

vist, at han taler meget ilde om mig, D
,
E, J, K; ok ek se svå

mefi iiidnnuin, scin meri meft hesturn, at jeg er saaledes (det

samme) blandt Mænd som en Mær blandt Ileste
,
till. J. 2

) illa,

G. 3)scm til margra annarra, ligesom mod mange andre, till.V
,
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de liave tit været mig stygt paa Nakken. Sigrid

sagde: Da skal min Son Sigurd folges méd dig, baa-

de Ljot og Thorun liave længe nok gjort os Over-

last. Thormod svarede: Jeg anseer det ikke for

raadeligt at Sigurd tager med mig, fordi I neppe

ville kunne beholde eders Bopæl lier, livis I komme

i nogen alvorlig Trætte med Ljot. Gjerne vilde jeg

give Slip paa min Bopæl, svarede Sigrid, naar kun

Ljot blev til Skamme. Sigurd tog da med Thormod

til Langenes, hvor Thorun boede. De bankede der

paa Doren. En Kvinde kom ud og bilsede dem.

Sigurd spurgte om Ljot var hjemme. Hun svarede:

Han er inde iStuen. Sigurd sagde: Bed ham kom-

me ud. Tjenestepigen gik ind og sagde at Ljot

skulde komme ud. Han spurgte: Hvo sagde det?

Hun svarede: Sigurd paa Hammer, og en anden

Mand, som jeg ikke kjendte. Ljot spurgte: Hvor-

ledes seer den Mand ud, som du ikke kjendte? Hun

svarede: Det var en morlc og styg Mand, med krol-

letHaar; Ljot sagde: Efter dit Udsagn ligner ban

Thormod, vor fredlose Fjende. Ljot gik derefter

frem, tillige med de Kvindfolk, som vare der tilstede.
7 O

Ljot tog et Spyd i sin Haand og gik ud i Doren;

lian kjendte Thormod og stodte Spydet lige mod

E, F, J. 4
)
Longunes, D, Ej Laungunes, G (urigtigt). 5

) udel.

J
, F,

6
) Her begynder Texten atter i //, 7

) fra [ J)at var

mælt, Ljdtr, at |>u skyld ir ut ganga, det blev sagt, Ljot
,
at du

shulde komme ud, H, E, F, G, H, J, *) Ljdtr mælti, till. V, E,

F
, G, II,

9
) a harslit, af Haarfarve till• H, F, J.

10
) udeL

H, E, G, II, J.
il

) glikan, G, H.
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um\ pormoSr laust viS laginu
2
eyxinni, er hann

hafSi, ok herr niSr
5
spjotit, kemr lagit i fdt lionum

fyri neSån kné, ok verSr pat mikit sar. Ljotr

lytr eptir
4

,
er hann lagSi til pormoSs, ok på hoggr

SigurSr meSal herSa Ljoti, ok særir hann miklu

sari. [Hann ljop
5
inn i dyrnar

6

,
en konur [hlaupa

fram fyri hann
7

. Snuapeirpa ibrott, mælir por-

moSr at SigurSr skuli fara heim å Hamar 8

,
ok seg

moSur pinni tiSindin, en ek mun leita fyri mer,

segir pormoSr. Nu skiljast peir, for SigurSr heim

a Hamar, ok segir moSur sinni pau tiSindi
,
semi

hofSu gerzt. Signér mælti: pal er mitt råS at pu
farir li fund Skufs

9

,
ok skorir li hann

10
til viStoku;

[seg lionum
11

at ek vildi selja land milt
12

ok råS-

ast [meS lionum
13

hrott af Grænlandi. Nu ferr

SigurSr
14

a fund Skufs, [ok herr upp eyrindi sin

fyri hann 15
. [Skufr tekr yiS SigurSi

16

,
ok seir land

SigrfSar, ok tekr upp bu 17
hennar, ok flytr til

skips. [pormoSr hindr sar silt, ok ferr ofan til

nausts pess er porurin atti
;
ser hann at skip hafSi

’) fra [ stefnir a liann miSjan, sigte efter hans Midte, D,

E, G , 11, J, 2
) udel F. 3

) af ser, C, IL 4
) vi« lagit, D, E,

F, J, 5
) Jja ljcSp Ljotr, da lob Ljot, D, E,J; Ljotr liopar, G,

11, 6
) pormoSr hjd eptir lionum ok kom lioggit å læril, ok

reist ofan lærit ok kalfann, liljcip dxin niSr i preskjoldinn. Ljotr

le 11 inn i dyrin-, Thormod hug efter ham
,
og Hugget traf Laa

-

ret
, samt gjennemskjar Laaret og Læggen fra oven af nedef-

ter, Ljot faldt ind i Doren t till . D, E, F, J, 7
) fra [ ljdpu

yfir liann fram ok raku aptr hur<5ina$ lobe frem over ham, og

smal’ Duren i Laas, D, E
,
F, 8

) Iler fattes flere Blade i IL
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hans Midte. Thdjrmod slog Spydet af med sinOxe,

men det rammede do£ hans ene Fod neden forO

Knæet og tilfoiede ham et svært Saar. Ljot boiede

sig i det han stodte Spydet mod Thormod, men

da gav Sigurd ham et Hug mellem Skuldrene,

som efterlod et stort Saar. Ljot lob ud i Doren,

og Kvinderne stillede sig (op i en Række) foran ham.

De Fremmede vendte da bort. Thormod sagde at

Sigurd skulde tage hjem til Hammer: og fortæl din

Moder hvad der er skeet, men jeg skal gaae min

egen Gang. De skiltes da fra hinanden; Sigurd tog

hjem til Hammer og fortalte sin Moder Tidenderne.

Hun sagde: Det er mit Raad at du begiver dig til

Skuf og opfordrer ham til at tage mod dig; sig ham
at jeg vil sælge 'min Gaard, og flytte med liam bort

fra Grønland. Sigurd besogte da Skufog forebragde

sine Ærender. Skuf tog mod Sigurd og solgte Sigrids

Gaard, samt hævede hendes Huusholdning, og forte

Godset ombord paa sit Skib. Thormod forbandt sit

Saar og gik til detNost somTliorun eiede; hansaae

at et Fartoi var blevet trukket ud afNostet, og sluttede

’) ok Bjarna, till Z>, E, F. G, II, J. 10
) J>a, D, E, F, J.

11
)

ok segir J>u, F. J2
) olc kvikfé, og Kvæg, till V, E, J, F. 13

)

|>eim, F; fra [ udelt G, II.
1A

)
leiftar sinnar, ok er liann var

kominn skamt fra garfti, J>a Iiittir hann pormoft, ok hafåi hann

f*ar beftit Sjgurftar; fora Jeir nu baSir sainan, sin Vei
, og da

han havde gaaet et kort Stykke fra Gaarden , traf han Thormod

,

s°m der havde hiet efter Sigurd ; de toge nu hegge sammen, D,

) ok Bjarna ok segja* J)eim slikt sera i haf$i gerzt, till E,

) fra [ ferr Skiilr J>a, D ,
F. ,T

) bufcrli, D F ; bule, J.F. 1 6
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verit dregit fram or nausti, ok Jjikkist vita at hus*

karlar porunnar munu vera ronir; [gengr pormoSr

på til sjofar, ok gerir ser rum i einu parabruki
1

;

liggr par um daginn, ok er [aptnast lok
2

, på lieyrir

harin åraglamm
;
verSr pess (vårr) al huskallar por-

unnar eru komnir at landi
3

.
peir mæla sva: gott

veSr mun å myrgin, ok munum ver på roa, munum
ekki bryna

4 upp [sldpi voru, ok låta fljota heri

hofninni 1 nott
5

, peir gera sva, fara heim siSan.

på var mjok kveldat. Nu er peir eru heim farnir,

på riss pormoSr upp, *ok ferr pångat sem skipit

flaut, [leysir festar
6

,
ok sezt til åra, rær å fjorSinn

7

,

ok" stefnir [til bæjarins
9

i Vik. [A pvi kveldi lagft-

’) fra [ I>
ar var niikit parabruk, ok byr bann par um sik, ok,

Gj H* 2
) fra [ kveldar, G; k velda tdk, II. 3

) ok bera upp

feng sinn, og bare sin Fangst fra Banden, till. G% II* 4
) ver

till. G, U. 5
) fra /"bati vorum or flæftarmali, en drag-a eigi upp i

naust, vor Baad paa Strandbredden (Flodmaalet) men ikke trække

den op i JSostetj G, II. 6
) hrindir fram skipinu, stodte Baaden

fra Land, G, II.
~

) fra 5te [ Einn aptan reftst pormdftr beinian;

bann tekr båt ok réri yfir EiriksfjdrS um ndttina; hann gengr

frå ski pi, par til bann kemr å Ldnguncs; bann ferr til nausts

pdrdisar, ok leggst par ni$r ok lelst, pvi' at bann ætlaftt at Bd5-

varr mundi rdå å sjåum daginn (til liska till. E, D), sem bann var

vanr
5
ok er a leitS morgininn, på ser bann at III menn gånga

fra bænum til skipsins. peir ræddu um pat, hvert BdSvarr

mundi heim koma um daginn, pvi at bann bafSi farit at binda

um sår Ljdts å Långancs. pormdftr liggr sem å<5r par sem bann

var koininn, pvi at bann var litt gengr lyri sårinu. peir hus-

karlarnir reru mi a fiski, sem fyri pa var lagt, ok cr leicS å dag-

inn ser porinoflr at huskarlarnir rda at landi. pormo'Si gerist

vcrkmikill fdtrinn. Maftr hét Kårr; bann var verkstjdri pdrdis-

ar; bann var nu rdinn mec5 huskdrlumj hann var ok frændi
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deraf at Thoruns Huuskarle vare ude paa Fiskeri.

Thormod gik da til Stranden, og opredte for sig en
Art af Seng i en stor Tangdynge, hvor han laa til

ud paa Dagen; men da det begyndte at aftnes, horte

han Lyden af Aareslag, og mærkede snårt at Tho-
runs Huuskarle vare komne til Strandbredden. De
talte saaledes: Yeiret vil blive godt i Morgen, og saa

skulle vi igjen til Soes; det er da ikke værdt at vi

trække vor Baad op paa Landet, men den kan
ligge her i Havnen Natten over. De lode det blive

derved, og gik derpaa hjem. Da var Natten næsten

falden paa. Da de vare borte, stod Thormod op,

loste Landtougene, roede ud paa Fjorden, og satte

sin Kaas til Gaarden Vig. Den Aften lagde Thor-

BdSvars* Nu vinna feir at fangi sinu, ok setja upp skip sitt ok
biia um; ve$ri var fannveg farit at foka var ok væta; (urvæta,
F, E, J, K, M)

i

ganga feir heim, er feir voru bunir* por-
moSr heyrir at feir ræ$a um at Bdftvarr væri heim kominn,
pormdflr vildi hafa skipit yfir fjdrfcinn til Vikur, ok er feir
Karr voru nær at tungarSi komnir, famæltiKarr: mer liefir

legit eptir holox mm, ok man ek ganga eptir (henni udcl. F) ;

feir buftu at fara me$ honum, en hann vildi fat eigi$ ferr
nu ofan snuftigt. pormdftr var fa kominn til skipsins, ok liefir

fa fram sett. Karr li'tr manninn, ok kennir pornidS; snyr
liann heim ok ætlar at segja BoSvari hvat titt er, pormoftr
ser Kar, at hann vill (snyr, F) heim, ok ætlar pormdSr at
snua eptir lionura, en honum var svå styrSr fdtrinn, at hann
matti hvergi komast 5 hann kastar fa dxinni eptir Kar ok kom
a fdtinn (lyri neftan knésbotina tiIh E, Jtf, J, K, knefdtinn, E)
ok heit (tdk) or kalfann or fætinum. Karr haltrar heim ok
verfcr for hans sein, pormdSr tekr dxi sina, ok lileypr d skip
nt, ok rær fra landi; en Aften drog Thormod hjemme fra* Han

Grcinlamls historiske Mindesmærker. 2 Bind. (Ofa
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ist pordis ni8r å Longunesi til svefns
;
hun let illa

i svefni
1

,
ok er hun vaknaSr, mælti hun: [hvar

er BoSvarr, son minn 3
? Hann svarar: her em

ek, moSir, e8a livat vill pu? Hun svarar: [ek vil

at ver roim a fjorfiinn, pviat par eru veiSar efni.

BoSvarr svarar: livernveg er veiSar efni pat? por-

dis mælti: pormoSr, skdgarma'Sr vårr, er å firSi

einn å skipi, ok skulu ver fara til fundar viS hann.

[på foru V huskaliar mc'S pordisi
4

. pau 5
roa å

tog en Baad og roede over Eriksfjorden om Natten . Ilan gik

fra Fartoiet , indtil lian kom til Longunes. Han gik til Thor-

dis’s Nost (Skibs!)od), lagde sig der ned og skjulte sig
,

thi han

tænkte at Bodvar den Dag vilde roe ud paa Soen, for at fske

,

ligesom han pleiede , Ud paa Morgenen saae han at tre Mænd
gik fra Gaarden til Fartoiet, De talte derom, om Bodvar vel

kom hjem den Dag,
thi han var dragen til Fangenes

, for at

forbinde Ljots Saar , Thormod laa, ligesom for , der hvor han

var stædt, thi han kunde knapt gaae for Saarets Skyld. Iluuskar-

lene roede, da paa Fiskeri efter hvad dem var bleven befalet

.

Da Dagen heldede
,
saae Thormod at Iluuskarlene roede til Ban-

det, Thormod havde da megen Verk i Foden. En Mand hed

Kar j han var Thordis*s Avlsforvalter i han var da taget paa

Soen med Iluuskarlene ; han var ogsaa Bodvars Frænde. De

beredte deres Fangst, satte Fartoiet paa Land
,
og sorgede for

dets Sikkerhed. Veiret var saa ledes beskaffent at det var taa-

get og vaadt. De gik hjem, da de vare færdige. Thormod

horte det af deres Tale
,
at Bodvar var kommen hjem. Thormod.

vilde gjerne bringe Fartoiet med sig, over Fjorden
;

til (Gaar-

den) Vig Da Kar og hans Folk vare næsten komne til det

Gjærde
,
som omgav Gaardens Iljemrnemark , sagde han : Min

Buloxe er bleven tilbage
,
og jeg maa gaae for at hente den .

De andre tilbode , at de vilde gaae med ham, men han tog ikke

derimod. Han gik da rask ned (til Stranden), Thormod var da

kommen til Fartoiet, og havde sat det ud paa Soen , Kar saae

Manden og kjendte Thormod i han vendte da hjem ad, og agtede
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dis paa Longunes sig til at sove. Hun havde en

meget urolig Sovn, og da hunvaagnede, sagde hun:

Hvor er min SOn Bodvar ? Han svarede: Her er jeg,

Moder! hvad vil du vel mig? Hunsvarede: Jeg

vil at vi skulle roe ud paa Fjorden, for der er en

god Fangst i Vente. Bodvar spurgte: Hvilken

Fangst kan det vel være? Thordis svarede: Thor-

mod, vor Fredlose, er ude paa Fjorden, allene paa

en Baad, og vi skulle see til at faae fat paa ham.

Da toge femHuuskarle med Thordis. De roede ud

at sige Bodvar hvad der var -paa Færde. Thormod saae at Kar
agtede at tage hjem, og vilde forfolge ham, men hans Fod var
saa stiv

,
at han ikke kunde komme af Stedet, Han kastede da

Oxen efter Kar, og den rammede hans ene Fod, samt skar Fæg-
gen bort fra Benet, Kar haltede hjem efter, og hajis Gang blev

meget seenfærdig, Thormod tager sin Oxe
, springer ud paa

Fartdiet og roer fra Landet, D, E, F, J, K, M

\

9
) udel, G+

3
) fra [ po'rdis hafåi sofit um daginn; Thordis havde sovet

om Hagen
,
H ; (um kvbldit, om Aftenen, EJ) 2

) varpar hdn
mæftiliga ondinni, till, H, E, J.

3

)fra [ Iivdrt er ok BoSvarr
heim kominn c$r eigi? Er Bodvar kommen hjem, eller ikke? H,
F, J, *) fra [ voru pau V saman, G, H, 5

) fra [ Bita mætti
nii beitfiskr (beinfiskrinn

,
J, M) ef at borfti væri dreginn

, pvf
at (fra [ udel . F) hér lielir verit pormdSr

,
sko'garmaftr pinn,

i allan dag i nausti voru, ok hefir hann mi unnit d Kar,, frænda
pinum, ok tekit hat pinn, ok rær nu yflr a fjdrft, ok hygg ek at

honum sé verkr i sdri, pvi er Ljotr veitti honum$ get ek ok, at

honum ver'Si eigi grei&fært yfir fjorfSinn fyri poku sakir, pætti
mér eigi fjærri, at ver færim til fundar vift hann, Boftvarr

sprettr pegar upp ok mælti: huinn er ek peirrar ferftar, segir

liann. En er pau koma ut fyri dyr, pa sja pau hvar Karr haltr-
ar

j ok var hann pa kominn heim at husunum (bæ sinum, EJ.
En pormoS sja pau livergi, pvi at pokan var svå myrk. Hlaupa
£au å skip (mætigin, tiIh E, Jj ok V (X J

,
K; 10, M) aftrir raenn

(25 *)
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fjorftinn
1 um nottina. pormoSr heyrir roSrinn ok

manna malit ok grunar at pordis sé å for komin

me§ huskorlum sinum, synist lionum [pvigit vænni

sinn kostr, pvigit vænni
2 hann verSr fundinn.

Holnar
3
einn litill var skamt fra pormoSi; [pat var

land lagt*, ok gengu par yfir haflæéar, [en eigi

gekk par sjdr yfir at [meSals dogum 5

.
pat var§

pormoéi fyri
,

at hann hvelfSi skipinu
,
en hann

leggst til holmsins. parahruk var
6 um holminn

alian; grefst pormoSr niSr milli tveggja’ steina,

[ok berr a sik ofan parann*. pau pordis fara um

nottina, ok sja [i pokunni
9
sorta nokkurn a sjon-

um, ok vita eigi hvat pat er, roa at pangat, ok sja

at par livolfir sk i p a sjonum, ok eru arar i homl-

ubondum. Huskarlar pordisar mæla pa: her mun

pormoår hafa roit a Stein upp
,
ok [meiri von at

hann se drukknaSr
10

.
pordis segir: eigi mun por-

moSr hér drukknat hafa, heldr mun hann hafa

me$ John; Jrifa J>au teinænng; ok nu kunde nok Fisken bide

paa Krogen , hvis den blev kastet ud med Maddingen paa ,
thi

Thormod}
din Frcdlose, har opholdt sig den hele Dag i dit Kost,

og har nu tilfbiet din Frænde Kar store Saar ,
samt taget din

JBaad, og roer nu over Fjorden ; dog troer jeg det Dug smerter

ham slemt som han fik af Ljot ,* ikke heller tænker jeg
,

at han

kan komme saa letover Fjorden for Taagens Skyld ; nu me-

ner jeg at det ikke vilde være af Vcien, at vi toge af Sted for

at træffe ham*
Bodvar sprang strax op og sagde :

jeg er beredt

til den Jleise, siger haiu Men da de kom udenfor Doren, see

de hvor Kar hinker, og han var da næsten kommen hjem til Ha-

sene ; Thormod saae de derimod ikke
, fordi Taagen var saa

mork. De lob derpaa ud paa Baaden, og 5 (10) Mand med dem ,
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paa Fjorden om Natten. Thormod horte Aaresla-

gene og’ Menneskers Tale. Han formodede da at

Thordis var kommen paa Farten med hendes IIuus-

karle, og tyktes da at han var i en slem Vaande, som

dog vilde blive endnu værre, hvis de skulde finde

ham. En lille Holm var da i Nærheden; den var

kun lav, ogpleiede at blive overskyllet afHoivande,

men ved middelmaadig Vandstand gik Soen ikke

over den. Thormod greb til det Middel, at han

kantrede Baaden, og roede til Holmen; den var be-

dækket overalt med Tang. Thormod udsogte sig

der et Leie mellem tvende Stene, og tildækkede sig

med Tang. I det Thordis’s Folk roede om Natten,

see de i Taagen en mork Plet paa Soen og vidste

ikke hvad det kunde være. De roede da dertil og

saae at det var en kantret Baad, med Aarerne bund-

ne fast til Roerbretterne. TliordiVs Hnuskarle sagde

da: Her har vist Thormod roet op paa et lille Blind-

skjær, og man maa snarest formode at han er druk-

net. Thordis svarede : Her er Thormod vist ikke

druknet, men derimod har han mærket at vi vare i

de grebe en saahaldet Tiaaring (et Fartdi ,
forsynet med 10 Åd-

rer til ligesciamange 1loerkarle) og, till. D,E,F,J,K,M.
a
) at leita pormd(5s, for at opsoge Thormod

,
till. V, E, F. 2

)

fra [ peigi vænn kostr ef, D, E, G, II, J\

3

) holmi, D,G,II.

*) fra [ en pa$an var po langt til lands, men derfra var dog

langt til Land
,
JD, E, F, J ;

pat var litit land, G, II. 5
) raefi-

alddgum, D, F, J; fra næstforrige [ udeU G, IL

6

) lagu, F.
7
) adel. D, E, F.

8

) mikit parabruk, E, Fj fra [ i citt para-

truk, L, Et
J. °) saal. D, E; um notlina, C, l0

) fra [hvelft

skipinu, 0k mun hann hafa tynzt, D, E, J.
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[orSit vårr viS for våra, ok man liann sjålfr hvelfl

liafa skipinu
,
ok gert pat til fess at ver skolum

liann ætla dauSan, en liann mun [liafa snuit i liolm-

inn, ok mun liann folgizt liafa
1

. -Nu skulu ver

leggja skipit [vi8 holminn", ok leita [hér i holmin-

um 3
. Nu skulu fér stånga [meS spjotsoddum

[alian fenna liolma, optarr en eitt sinn
4

.
peir

ger8u sem hun mælti, ok fundu hann eigi
5

. på
syndist feim orvænt|vera, at feir fynd i hann.

pordis mælti: fat hygg ek at liann sé hér i liolm-

inum6

, fottfér finnit hann eigi. Nu ef pormoftr må
heyra mål mitt, få svari hann mer, ef liann [hefir

lieldr manns hug en merar 7

. pormocSr heyrfii,

livat pordis mælti, ok vildi svara, en hann måtti

ekki mæla, fvi at honum f otti sem tekit væri fyri

munn honum. Nu fara fau pordis å brott viS svå

buit, taka skip fat er hann hafSi fångat haft, [ok

liafa fat meS sér
8
. Nu er fau voro brottu, stendr

pormoftr upp or brukinu, hann svimr
9

få fångat

åleiS sem honum fotti skemst til lands
10

. Hann

liendir sker
11

fau er å leiSinni voru, ok tok far

*)fra C folgizt, F-
2
)

at skerinu, Z>, F
}
F. J. 3

) hans far;

svå gera fau, en er feir komu i skerit, sag$i pordis, D, E, F,

J

•

4
) fra næstforrige [ hrukin, G, II; fra sidste [ farann

alian i hdlminum, I), E, F, J. Iler begynder atter Texten i

L. 5
) pormå'Sr skeindist litt (skemdist viSa) af spjdlum feirra

er feir hof$u farit um hdlminn alian ok stångat spjdtunum,

Thormod blev (paa mange Steder af Legemet) let saaret af de-

res Spydsoddcy da de havde gaaet hele Holmen omkring, og slan-

get med Spydene, till% D, E, F, G, J; pormdfcr vendi fa hug-
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Nærheden, og liar vist selv kantret Baaden, for at ^ i

skulde troe at han var dod, men han har formo-

dentlig tyet til Holmen og skjult sig der. Lad os

nu lande med vortFartoi ved Holmen og undersøge

den. Nu skulle I gjennemstikke Tangen overalt paa

den hele Holm med eders Spydsodde, mere end een

Gang. De gjorde det, men fandt ikke 1 hormod.

Thordis sagde: Jeg troer sikkert at han maa vane

her paa denne Holm, skjontlilcke kunde finde ham.

Nu hvis Thormod kan hore min Tale, da svare han

mig, hvis han snarere har Mod som en Mand end

som en Mær. Thormod horte hvad Thordis sagde,

og vilde svare derpaa, men han kunde da ikke tale,

thi det forekom ham at En holdt sin Haand for hans

Mund62
. Thordis og hendes Folk forlode derefter

Holmen, uden videre, men toge den Baad, hvorpaa

Thormod var kommet derhen, ogbragdeden hjem

med sig. Da de vare borte, stod Thormod op ai

Tangdyngen; han gav sig da til at svomme i den

Retning-, hvor Veien til Fastlandet forekom ham at
o /

være den korteste. Han svommede saaledes fra Skjaer

tilSkjær, og hvilte sig ud paa dem, men paa et, som

inum til Olafs koniings, ef hans gæfa mætti nokkat duga hon-

um, Thormod vendte da sin Tanke til Kong Olaf,
hvis hans

Tykke muelig kunde hjelpe ham noget tiIL D, E, J. 6
) sker-

inu, D. 7
) fra [ er snjallari en geit eSr bugpritøari en meri,

kjekkere end en Gjed eller tapprere end en Mær, V, E, J\ K> E,

M. 8
) fra [ udeU F. 9

) sveimar, G; legst, Dj Ej G, J.

J0
)

J)Ti at J>a lysti i pokuna, thi Taagen opklaredes da noget, till.

D, Ej F, J.
11
) pa sker fra skeri, Dt E, J.
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livildir
;
ok er skamt var til meginlands på komst

pormoSr a eitt sker, ok var [på orSinn
1

svå at

liann matti hvergi paSan komast 2

. Å pessi nott

dreymfti Grim bonda 3

i Vik at maSr kom at hon-

um, vænn ok merkiligr
4

,
[meSalmaSr vexti, riSvax-

inn ok herSamikill
5

;
så maftr spurSi Grim, livart

liann vekti efta svæfi. Hann svarar
6
: ek vaki

7

,
en

liverrertu? draummaSr svarar: ek em Olafr kon-
nngr Haraldsson, ok er pat eyrindi mitt liingat, at

ek vil at pu farir eptir pormoSi, hirSmanni minum
ok skaldi, ok veitir lionum bjorg, sva at hann
megi paSan komast sem liann liggr i einu skeri

skamt fra landi
8
. Nu segi ek per petta til merkja 9

,

at pat er satt er fyri pik berr, at sa ma$r [utlendr

er verit hefir
10

å vist meS per [i
11

vetr
12

ok Gestr

nefndist, hann heitir Steinarr, ok er kallaSr Helgu-

Steinarr
;
hann er fslenzkr maSr, ok for pvi liingat

til Grænlands at liann ætlaSi liefna porgeirs Hå-
varssonar. En poat Steinarr sé garpr mikill ok
liarSfengr

, på mun honum verSa litiis af au3it um
hefnd eptir porgeir, [ok mun hans harSræSi ann-

arstaftar meiri fram koma 13
. Nu er 6lafr konungrO

liaféi sva mælt, på vaknar Grimr. Hann vekr Gest,

ok baS hann upp standa
14

. [Hann gerir sva, ok tekr

*) bæ$i stirftr ok indftr, haade stiv og modig, D, F, G, II. 7.

') fara, D y
F ; Olafr konungr vitratiist Grimi bdnda (Kap. Tit,)

tiU* F. 3
) udel. F>, E, F

t J, K, 7, M. 4
) tiguligr, Z>, E, J

;

drengiligr, G, H.

s
) fra [ udel. E, E

y
F. <>) |>ottist svara,, F,

7
) vist, till F, 8)bæfn'num, din Gaard

,
D

tE}
E; ok hefir hon-
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kun laa kort fra Land, maatte lian standse for Alvor

og var da bleven saa stiv og modig at ban ikke

kunde vinde længere frem. I denne Nat dromte

Bonden Grim paa Vig, at en vakker og anseelig

Mand, af middelmaadig Væxt, med brede Skuldre

og noget heldende forover, kom til barn og spurgte

om lian sov eller vaagede. Grim svarede: Jegvaa-

ger, men hvem er du? Drommanden svarede: Jeg

er Kong Olaf Haraldson03
,
og det er mit Ærende

hertil: at du tager afsted for at hente Thormod, min

Hirdmand og Skald, og yde ham Hjelp, for at han

kan komme fra det Skjær, hvorpaa han ligger, kun

kort fra Landet. TilBeviis for Sandheden af denne

Aabenbaring underretter jeg dig nu om at den Mand
som har opholdt sig tre Vintre hos dig, og har kaldet

sig Gest, egentlig hedder Steinar og kaldes ellers

Helga’s Steinar
04

,
samt er en Islænder, og drog derfor

hid til Gronland at han agtede at hævne Thorgeir

Havarsons Drab; men skjont Steinar er en meget

rask og haardfor Mand, vil det ikke lykkes ham
synderlig at udfore denne Hævn, og hans Kjekhed

vil mere vise sig ved andre Ledigheder. Da Kong
Olaf havde talt dette, vaagnede Grim. Han vakte

Gest og bad ham staae op, hvilket han og gjor-

de, tog sine Vaahen, og gik ud med Grim; de satte

um eigi slézt farist i dag (kveld), og det har ikke gaaet ham
lempelig i jlften , till C, E}

F, G
,
II, K, X, Mé

9
) marks, D,

G> K, 7, X. 10
) fra [ er hér er, G, H. J1

) J>rjå, (tre Vintre

)

X, K, X, M. ' 0 fra [ udel G, IL 1 ®) fra [ udel. G, II.
14

) ok gatt me$ mer, till. G, H.
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våpn
1

i hond ser, gengr ut meS Grlmi
;

setjast peir

niSr, ok raælti Grimr: hvat segirpu til pess, livat

,pu heitir? Gestr svarar
2

: mantu pat, Grimr, hvat

ek sagSa til pess. Grimr svarar: man ek pat vist,

livat pu nefndist, en at pvi spyr ek, livart pu
lieitir svå sem pu nefndist. Gestr svarar: livi eigi?

Grimr mælti: pvi, efpu heitir Steinarr ok ert kall-

aftr Helgu -Steinarr a pinu landi. Gestr mælti:

Iiverr segir per at svå væri? Grimr svarar: Olafr

konungr. Gestr mælti: [hvenær fantu hann
3
Olaf

konung? på svarar Grimr 4

, ok sag8i honumdraum-

inn. Hann svarar: satt er pat I drauminum, er

til min kemr 5

. Nu fara peir Steinarr at leita por-

moSs, ok finna hann, par sem Olafr konungr liafSi

til visat, færa hannheim I VIk, ok varSveitahann par

a laun, ok græSa hann; ok er hann var heill ma8r

orSinn [peirra averka, er Ljotr liafSi å honum unnit
6

,

pa Ilytr Steinarr pormoS til skips peirra. Skufr var

på einn
7

vi§ skip, réSst Steinarr på hrott or VIk,

ok er på vi§ skip, [ok svå pormoSr 8
. Skufi frest-

ast [mjok, allt
9
par til er lokit varplnginu

10
. BoS-

varr pordlsarson gerSi sekjan Sigur8 SigrISarson

um åverka viS Ljot. Eptir plngit var Skufr albu-

inn till brottferSar
11

;
ok pann morgin er

12
Skufr

*) sverft, et Sværd
, D, E, F, J. 2

) muna, till, F

.

3
) fra [

nær hittir fil, D, E, F, J.
4
) nii i ndtt, Gestr mælti: liverni©

ma J>at ver(5a? nu i Nat, Gest sagde: hvorledes kan sligt skec?

till. X, s
) olc vænti ek at svå muni vera lleira, og troer, at det

ogsaa forholder sig saaledes mgd mere deraf, till. E,
F, G, Ib

J, K, L. °) fra [ dverkans, F. 7
) udel. V, E,D. e

) udel. F.
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sig da ned, og Grim sagde: Hvad siger du om dit

rette Navn ? Gest svarede: Du husker vist, Grim, livad

jeg sagde derom. Grim svarede: Jeg husker nok

hvad det var du kaldte dig, men jeg sporger, om

du hærer detNavn som du gav dig. Gest spurgte:

Hvorfor ikke? Grim svarede: Fordi du maaskee

hedder Steinar og kaldes Helga-Steinar i dit Land.

Gest spurgte : Hvem siger at det er saa ? Grim sva-

rede : Kong Olaf. Gest spurgte: Naar traf du Kong

Olaf? Dette Sporgsmaal besvarede Grim med at for-

tælle sin hele Drom. Gest svarede: Det som ved-

kommer mig, i denne Drom, er sandfærdigt. Stei-

nar og Gest toge da bort, for at opsoge Thormod;

og traf ham der, hvor Kong Olaf havde anvist dem.

De forte ham Jijem til Vig, og forvarede ham der

hemmelig, indtil deSaarvare lægte, somLjot havde

tilfoiet ham. Da forte Steinar Thormod til Sku^s og

Bjarnes Skib. Skuf passede da ene paa Skibet. Stei-

nar forlod da Vig for fuldt og fast, og opholdt sig

derefter paa Skibet, tilligemed T hormod. Skufblev

længe opholdt, indtil Thinget var hævet. Der ud-

rettede Boavar, Thordis’s Son, det, at Sigurd, Sig-

rids Son, blev domt til Fredlosheds Straf, for hans

Anfald paa Ljot. Strax efter Thinget gjorde Skuf

sig færdig til Afreisen. Den Morgen, da Skuf om
9
) udel. D, E. 10

) fingi Grænlendi'nga, F, G; fra [ ok vildi

hann vita trfiendi af fingi feirra Grænlcndinga, og han onshede

at hore Tidender fra Grønlændernes Thing,
till. G, II. 1 *) sigi—

1#1>gar, D , E} F

;

pormofcr drap Ljdt (Cap. Tit.) till. F* 12
)

hyrr rann a, ok, god Vind indtraf og, till. T>, E%
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ætlaSi ut at siglå, foro peir pormoSr ok Gestr
1

[at oleyfi
2
Skufs

3

frå skipi [å einum båti\ peir

foro til EinarsfjarSar
,
ok inn eptir firSi [fyri bæ

porunnar. par
5

sjå peir IIII
6 menn å skipi si tja å

fiski
,

peir kenna par Ljot porunnarson. peir

leggja pegar at Ljdti ok berjast; lykr svå pessum

fandi, at Ljotr felir ok peir menn III
1

,
scm (meS)

honum voru å skipi. Fara peir pormoSr
8

på aptr

til skips
9

, ok yar Skufr Jba buinn til siglingar;

stigapeirpå å skip
10
pormoSr ok Skufr, en Stein-

arr sezt eptir; ferr hann på til vistar i BrattahliS

til porkels
11

. Skufr ok Bjarni låta i haf. peir få

goSa byri, ferst peim vel, taka Noreg 12

,
ok er

peir voro landfastir, på skiptu peir fé sinu; haffci

Bjarni skip or félagi peirra, en Skufr lausafe;

lieldr Bjarni su8r til Danmerkr, ok
13

gengr ut til

Iloms, ok sækir heim hinn lieilaga Petr postula

ok [Pål postula
14

;
ok i peirri for andast Bjarni.

SignSr ok SigurSr son hennar keyptu jarSir
15

i Nor-

egi, okbjoggo par til dauSadags. Skufr ok por-

moSr foro å fund
16
konungs, [ok voro me8 hon-

um til dauftadags
17

. Konungrinn var ekki margr
18

til pormoSs ifystunni
19

. [MaSr så kom til
20

kon-

J
) Steinarr, E

y E. 2
) saaledes E, E ; utydeligt i A. 3

) fra

[ leyniliga, hemmelig
, G, Ji. 4

) fra [ II saman, svå at enginn

vissi., G, //. s
) fra [ udel. G, H. frjd, tre, E, E, J, K, L,

M

>

III, F* 7

) udel. E, E,F. 8
) ok Steinarr, till, E, E, F

,

/.
rO Skiifs, jr, i o) skipfjol. Ej Ej FjJjK. 1 *) Leifssonar, Leifs

Sojij till. Ej Ej Ff Jt K.
12

) meS heilu ok holdnu, till• Ej Fj

Fj J. 1

J

) setti far upp skip sitt, lagde der sit Skib op, till. O,
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Dagen agtede at gaae til Soes, toge Thormod og Gest,

uden lians' Tilladelse, fra Skibet paa en Baad. De

toge til Einarsfjorden, og ind efter den, frem for

Thoruns Gaard. Der saae de4Mænd sidde (iBaa-

den) paa Fiskeri
;
blandt dem kjendte deLjot, Tho-

runs Son. De angrebe liam strax og sloges; Enden

blevatLjot faldt, tillige med de tre andre, som vare

med ham paa Fartoiet. Thormod og Gest vendte

tilbage til Skibet, og Skuf var da fuldkommen seil-

færdig. Thormod og Skuf bestege da Skibet, men

Steinar blev tilbage, og tog sit Ophold paaBrattalid

hos Thorkel65
. Skuf og Bjarne gik til Soes. De fik

god Vind og en heldig Reise til Norge. Da de vare

komne i Havn, deelte de deres Gods. Bjarne fik

Skibet, for sin Andeel af Fællesskabet, men Skuf

alle Losore. Bjarne tog syd paa til Danmark og

foretog sig en Valfart til Rom, hvor han besøgte de

hellige Apostler, Peter og Paul. Paa denne Reise

dode Bjarne. Sigrid og hendes Son Sigurd kjøbte

Jordegods i Norge, og boede der til deres Dødsdag.

Skuf og Thormod begave sig til Kongen og fulgte

ham til hans Død.— I Førstningen var Kongen ikke

meget mild mod Thormod. En Islænder, som kaldte
t

D, J, K, L, M. 14
) fra [ Paulura

,
de ovrige. Ilerpaa till

.

R}
jF, G, Hj Jj K

y
M, en vor Saga aldeles uvedkommende

Anmærkning om Roms Ravn, forste Opbyggelse m. m, 1 5

) ser

land, E. 16
) Olafs, till. D, E} G, H, J. ") fra [ udel Dy E.

X8
) margorSr, E. 19

) porrnctér leom til komings, Cap. Tit.

till. F. 20
) fra [ Sa ma$r haffci komit af Lslandi a fund Olafs,

*>. J, K.
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ungs, er Grimr nefndist, [hann var islendskr maSr
1

,

ok kallaSist hafa hefnt porgeirs Havarssonar

[fyrr cn pormoSr. Konungr lagSi
2
a liann virSfng,

ok gaf honum gjafir; en pormoSr vissi deildf a

Grinii, at liann var [ilir maSr’, ok liafSi myrt mann

å Islandi. [pa gengr pormoSr fyri konung, ok

kvaS viso
5

:

per fengut fe fleira
6

,

film er opt kveSit, Grinii

fengut
7
miklu meira

8

mærlngs 9
enn til

10
væri;

liann liefir hundsverk unnit,

hvinn gerir
11

slikt [at vinna
12

,

mætr 13
en elc mestu

14
hættacrO

mi'na gramr ok pma.

Konungr mælti: pikldst pu pormoSr meiri fremd

liafa unnit a Grænlandi en GrimrJ a Islandi? por-

moSr svarar: [raSit er pat
15

. Olafr konungr mælti:

livat vantu
16

til frægSar 17
a Grænlandi? pormoSr

svarar:

pollr, va ek
18
porgrim trolla

par laut harSr til
1 '9

jarSar,

J
) fra [ udel, D ,

E,F
} J,K. 7

) fra [ ok fyri pat I. k.^ og der-

for v. k. D, E, G,
II, I, IC 3

) 611 dcili , D, E, F, G, II, J.
4
) eitt

illraenni, F. 5
)
pat bar at einn dag at Olafr konungr sendi

drykkjarhorn pormefåi
,
ok mælti at hann skyldi kve#a visu , det

hændte sig en Dag , at Kong Olaf sendte Thormod et Drikke-

horn, og sagde (befalede, buskede) at han skulde digte en Vise,

till. 2>jE
t Jj IC

,
L, ilf. Hann kvaS, han kvad, iHL E; hann tok

vi$$ horninu ok kvatS, till, L ,
6
) ferra, E

;

færa, D, 7
) mer
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sig Grim, kom lil Kongen, og foregav at liave hæv-

net Thoraeir Havarsons Drab for end Tliormod.
O

Kongen viste ham megen Hæder og skjærikede ham

Foræringer, men Tliormod vidste Besked om Grim,

som var et ondt Menneske og havde myrdet enMand

paa Island. Tliormod gik frem for Kongen og kvad

en Vise:
#

Tit meldes Tant, — saaledes

I Grim har mere skjænket

end mig, ja meget mere,

end være burde, Fyrste!

hans Gjerning hundsk maa kaldes,

en lumpen Tyv kun værdig.

For dig og mig, o Konning!

jeg værdig Hævn udforte.

Kongen sagde: Mener du da, Tliormod, at du har

udfort en storre Daad paa Gronland, end Grim paa

Island? Tliormod svarede: det er vist nok. Kong

Olaf spurgte : Hvilken Stordaad udforte du paa Gron-

land? Tliormod svarede:

Jeg dræbte Tliorgrim Trolle,

den tappre Hersker styrted:

ok, D; E, Fj J, K, L, AT; færit, G
,
II. 8

) fleira, 2), E, F. 9
)

mæringr, D
, E, F, J, K, M.

1 °) f orf, B, E, F, J, K, M.
1 *)

getr, B, E
t
F, G, II, J, K. 12

)
c$r minna, B, E, F, G, II, J

\

33
) matt, G, II-, getr, F. 14

) menzku, B, E
,
F, G, II; menzka,

I, K, L

.

15
) fat ætla elc, at fer fiki svA, ef fu veizt gjorla

Jeg tænker at dig vilde tykkes saa, hvis du vidste det noie, D,
F, J, X, 2. 16

) mest, till. B ; helzt, E. 17
) fremdar, 'G.

”) udel, D, II. *’) till. D, E, F, G, II, J, IC, L, M.
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åår reS ek odda skurar
1

otrauSr LoSins dauåa

;

far nam ek porkel fjorvi,

porSr let onå hinn fjorSi,

felldr var frægr til moldar
2

Falgeirr skorungr feirra.

Olafr konungr mælti : framarr hefir fu fa gert um
vigin

3

a Grænlandi, en fiskimaårinn kallar aflausn

[vera fiskinnar% fviat liann kallast leysa sik, ef

hann dregr fisk fyri sik, en annan [fyri skip sitt*,

III fyri aungul 6

,
fjdråa fyri va6

7

;
[nu hefir fu

framarr gert
8

,
eåa hvi drapSu sva marga menn ?

pormoSr svarar: flir fotti mer [jafnaSr feirra vera

viS mik, fviat feir jofnuåu mer til merar
9

,
toldu

mile sva vera meS monnum sem meri meå hest-

um 10
. Konungr mælti: varkunn var fat at fer

mislikaSi feirra
11

umræåa, hefir fu ok stort at

gert. [pa kvaå pormoår visu:

Els hefir
12

illan dila

ekkils feir
13

er mik sektu

’) hrtfar, 2), E, F, G, II
, 2, K, L ,

M. 2
) foldar, D, E, G,

J, K, L, M. 3
) hefnd, G .

4
) um fiskni, G.

5
) fra [ fyrir

aungul, D, E, J, K, 2. 6
) va«, D, F, G, J, K, L ; skip, E, F

7
) aungul, G; skip, 2), J, K, 2; va$, E. 8

) fra [ pormoftr

svarar: vå ek enn II menn um daginn, a$r ver sigldum frd

Grænlandi, en Helgu-Steinarr drap (vo) einn, Konungr mælti:

hverir voru peir menn? pormoSr svarar: Ljdt vo ek ,
(ok

hiiskarl hans, till. E, F, J) systurson porgrims trolla. Olafr

komingr mælti, Thormod svarede: jeg dræbte endda to Mænd
den Dag vi seilede fra Gronland, men Helga-Stcinar ombragde
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i

end for, til Kampen villig,

jeg Lodins Dod forvoldte66
;

der Thorkel jeg ombragde,

Tliord ligesaa, den fjerde,

selv Falgeir, hines Hovding,

beromt som Helt, jeg fældte.

Kong Olaf sagde: Du har udrettet mere ved Dra-

bene paa Grønland, end Fiskeren antager at være

tilstrækkeligt ved lians Fiskeri, thi han siger at ban

bar bestilt nok, naar ban bar trukket en Fisk for sig,

en anden for sitFartoi, den tredie for Krogen, den

fjerde for Medesnoren. Nu bar du vistnok udrettet

mere, men hvorfor dræbte du saa mange Mennesker?

Thormod svarede: Den Lignelse, som de anvendte

paa mig, forekom mig at være fæl, fordi de sam-

menlignede mig med en Mær, og sagde at jeg var

det samme blandt Mennesker, som Hoppen blandt

Heste. Kongen sagde: Man maa da have Overbæ-

relse med dig, om du end tog denne deres Tale ilde

op, men vistnok bar du drevet din Hævn meget vidt.

Da kvad Thormod denne Vise:

De Gronlands Mænd, som domte

mig fredlos, vist jeg brændte

ten. Kongen spurgte : hvilke vare de Mænd? Thormod svarede;

jeg dræbte Ejot, 1horgrim Trolles Sosterson og hans Iluuskarl.

Kong Olaf sagde, till. D, E, F, J, K, L, il/. °) fra [ mcrar-

jofnu'Sr peirra. Koniingr mæl ti : livernveg var merar jofnu’Sr

sa? pormoftr svarar: Jeir, £>, E> F, J, Kt
L, il/.

I0
)
bross-

um, D, E, F, J, K, L } My
H. 1 O sii, D, G, IL licf eg,

E, Ff
C .

1

3

)
peim, D, E

,
F ; Jess, G, II.

GrunUuJs historiske Mindesmærker. 2 Bind. (26)

v
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geig vann
1

ek gervi draugum

Grænlendingunr brendan
3

sa muiiat
4
sæki tiri

s

sverS els fromu

m

6
verSa

hrings a
7

hryggjar tanga

lioggræddr
8 nema mer 9

logi
1 O

Svd mun vera
11

,
segir konungr, seint mun sa dili

[groa, er pu liefir [par brent
12

. Nu 13
var por-

moSr meS6lafi konungi i [goSri virSingu, ok potti
14

liinn roskvasti maSr i ollum mannraunum. por-

mo8r for [or landi
1S meS Olafi konungi, ok poldi

meS lionum alla utlegS; liann for ok aptr meS hon-

um til Noregs > pviat lionum potti hetra at deyja

meft lionum en lifa éptir liann
16

.

*) nam, G; (rann, rettet, H). 2

) Grænlendinga,. E
, D,F, G,

II, I, K,M. 3
) brenda, D

,
E, F, G, H, /, K, ilL «) mun

,
G,

IL 5
) tirum, F; tifnurn, D, E

;

tifra, G, IL 6
) ftirntira, E,

7
) en, G. 8

) hcfgdregr (hdgdrægr) G; huggræddr, I, IC, M.
°) raeirr; D, E.

,0
) lægi, G, II; blæddi, I, K, M fra [ uclel. L .

ll
)
verSa, E t

1J
) Ja brenda, G. 13

) fra forste [ græddr ver$a

um merinina, er fu hafir (helir) vcgna a Grænlandi paSan af,

blive lægt, om (for) de Mænd, som du har ombragt paa Gron-

ANMÆRKNINGER.
1

) Her fdiger i Sagaen et lille Stykke som ikke vedkom-

mer vor Fortælling.

2
) liluge Areson fra Reikhole (Broder til den beromte

Tborgils). Han var Kong Olaf den Helliges Hirdmand,

og drev jævnlig Handel mellem Island og Norge. See el-

lers om dem her ovenfor I, 152-155, 169, som Sdnner af

Are Marson, Americas ældste europæiske Opdager og Ind-

bygger-
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en Plet af Savn og SorgerO D

som smertefuld man kalder;

ei vel den lægt kan vorde

for de kamplystne Helte

livis ikke selv, med Sværdet,

tilsidst de mig ombringe.

Deri har du Ret, sagde Kongen, at den Brandplet

vil seent læges som du bar li] foiet dem. Fra den
O

Tid af var Thormod i stor Anseelse bos Kong Olaf,

og ansaaes med Rette som den raskesteMand i alle

Manddomsprover. Thormod drog ud af Landet,

med Kong Olaf, og deeltog i hans bele Landflygtig-

hed; ban kom ogsaa med ham tilbage til Norge,

fordi det tyktes ham bedre at doe med ham, end al

overleve ham

07

.

land, fra den Tid af, D, E
,
F. 1

4

) milclum kærleikum, 5 vi

at hann, megen Yndest
,
fordi han blev prooet som

,
D

} F, Ft I,

K, L, Mi goftu yfirlæti, o. s, v. G, IL 15
)

i Garfta auslr, ost

paa til Garde (Garderige) D. E, F, G
,

IT, I, K, L, M. 1 f>

)

dauflan, hans Vod, D
,
E. F, [, X, L. Mi scm si$an man sagt

ver$a, till. F.

3
)

Saaledes kaldes Althinget eller Islands almindelige

Landsthing (ved Thingvalle og Oxaraaen) ofte fortrinsyiis i

Sagaerne.

*) Dette Ronhavn (Hraunhofn

)

et’ forslijelligt fra det (i

det nuværende Sneefjeldsnæs Syssel) som ontmeldes i Thor-

finn Karlefnes Saga, Eyrbvggja o. fl., see ovenfor I, 372-

73, 458-59 o. fl. St. Denne Havn ligger, som det oven-

for meldes i Sagaen, i Bygdelaget Melrakhaslctta (Ræve-

sletten
,

ofte kaldet blot Sletla eller Sletten) i det nuvæ-
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rende Norder- eller Thingoe - Syssel paa den nordøstlige

Kant af Island. Denne Havn laa meget langt fra Illuges

Hjemsted, men han havde i det næstforlobné Efteraar, ef-

ter en n.eget besværlig Reise fra Norge, maattet tye til den

som en Nddhavn, og Slubet laa der Vinteren over. Iler ta-

les om Skibets Udrustning til Norge i det næstpaafulgende

Foraar. Denne Raunhdjn er maaskee den samme som den

nu saakaldte Raufarhofn ,
der endnu aarlig opseiles af Han-

delskibe. See Udgavens S. 92.

,

5

)
Denne Mand omtales forben i Sagaen som en særde-

les rask Lober. See Udg. S. 93 o. fl.

G
)
Denne Gaut Slcitusdn havde for, som nærbeslægtet

med en af Thorgeir ombragt Mand, teet sig som hans Fjende,

(see Udg. S. 52-53) jfr. Gretters Saga i 29de Capilel.

Baade ban og Thorgeir var af Skibets Reder antagne til

Overfart dermed fra Island til Norge.

7
) 1 Originalen Motuneyti (eller mavtuncyti) efter Ordet:

Madlaug eller Madselskab, hvori Skibsmandskaberne forben,

ligesom og tidt endnu, vare inddcelte, Jfr. Ordet Mad-

shabi eller Madskaberi i Danske Vidensk. S. Ordbog IV, 21.

8
) Denne Bestemmelse indeholdtes rimeligviis i Biskop

Grimkels Christenret, eller de Love, hvilke Olaf den Hel-

lige (Aar 1015 o. f.) udgav for Norge, og ligeledes, forsaa-

vidt den angik Christendommen, formaaede Laugmand Skapte

Thoroddsdn til at ind fore i Island. See Snorre Slurleson i

denne Konges Saga 58 Cap. (///*r. II, 65). Jfr. Fornm. S.

IV, 109, 115, 116.

9
) Her anvendes et ældre Ordsprog.

10
) Hvad Tilnavnet Tfolli eller Trolle ber betyder, er

uvist. Maaskee bar denne Tborgrim pralet af at have dræbt

eller forjaget Trolde, eller virkelig ombragt een eller flere

Eshimoere, hvilke man fordum undertiden kaldte troil eller

Trolde. Muelig betyder Navnet og det samme som det

mere behjendte trdllsterkr
)
stærk som en Trold eller Jætte.
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I langt nyere Tider tog den dansksvenske Adelsfamilie

Trolle en (efter Phantasien dannet) Trold eller Troldehoved

i sit Vaabenskjold.
1

1

) Ofsi betyder egenllig alt hvad der er for meget, og

dernæst især Overmod eller Heftighed i Sindet* Dette til-

navn synes at bave betegnet Mandens Sindelag rigtig. Han

baldes Thorvaldson i andre gamle Codices, derimod Tho-

rers eller Thords Son i Ljosvetninga-Saga, 32te Cap- {Js-

Icnclinga Sogur
, 1830, II, 109), der har en Fortælling om

Thorgeir Havarsons Drab, som afviger noget Ira den her

meddeelie og synes neppe at være saa noiagtig, undtagen

forsaavidt den (hvor der er rigtig læst eller skrevet) paabe-

raaber sig Tkormods Mindebvad efter Thorgeir hans Fost-

broder. Efter Ljosvetninga-Saga var Thoraren en stor So-

farer, og bom til Hrutafjord (formodentlig feilagtig læst

eller skrevet for llraunhofn) med sit Skib, tildeels lastet

med Bygningstommer, samt traf der Thorgeir Havarsons

Skib. Thoraren havde (som det og her fortælles) 40 Mand,

men Thorgeir ikke nær saa mange.

1

2

) See om delte meget forskjellig anfb'rte Antal Vari-

anterne S. 29G. Ljosvetninga-Saga angiver det (/. c. 110)

som 14; Flatdbogens Angivelse, nemlig 4, er blcven an-

fort af Arngrim Johnsen; 13 synes ved forste Oiekast at

være det rigtigste efter Thormods eget Vers, her foran S. 298.

Dog ansee vi det for troligst, at Skjalden herved har meent

alle dem, som vare bievne fældede af 'thorgeir Ilavar-

sdn; vi have nemlig i denne Henseende gjennemgaaet hans

Levnet i nærværende Saga og fundet deri, at Tallet af de

Mænd, hvis Drab ved Thorgeir, til hans egen Dod, fortæl-

les i den, netop beldb sig til J3.

1

3

) Ljosvetninga-Saga (7. c.) kalder ham Ivar, uden Tvivl

ved en urigtig Læse- eller Skrivemaade, hvilket Thormods

Mindedigt tydelig viser.
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1

4

) Denne Thorer nævnes og paa det sidstanforte Sted

af Ljosvetninga-Saga.

1

6

) Ljosvetninga-Saga beretter at Thoraren saltede Tlior-

geirs Hoved tilligemed Hovederne af sex andre, som faldt i

denne Kamp og bragde dem med sig til Landsthingct, hvor

han foreviste dem, som Beviser for sit Sagn, men jordede

dem siden i en Iioi ved Vadilshorn. Denne Adfærd skal

især, som uhort, have opbragt Kong Olaf meget mod Tlior-

geirs Banemænd.
XG

) See videre herom og om Middelalderens hertil ho-

rende Overtro, Varianttillægget S. 299-300. Da sluttede

man sig til Menneskets Sind af Hjertet, ligesom nu af

Hjerneskallen.

17
)

Ljosvetninga-Saga angiver og end en Grund dertil,

nemlig Thorarens Begjerlighed efter at vinde denPriis, som
paa Landsthingct var bleven udsat for Thorgeirs og flere med
ham fældede Fredløses Hoveder. Det meldes dog ikke at

han virkelig fik de saaledes fordrede Penge. Bemeldte

Saga afviger og deri fra vor, at det ikke var Gudmund, men
hans Son Eyolf, som lod Thoraren Ofse ombringe. Jfr.

vor Indledning, hvori det bemærkes at Kong Olaf sendte

Thoraren Nefjulfson til Island 1024 med Ærender til Gud-

mund den Bige.

18
)
Denne Gaard, som endnu bærer det samme Navn,

var, efter Ljosvetninga-Saga, Thoraren Ofses egen Bopæl.

De ovrige Haandshrifter nævne Nuslet, eller Kosterne, i
• *

Ofjorden; enten dette her er et Stedsnavn, eller kun beteg-

ne Skibshusene ved Havnen eller Handelsstedet, kunne vi

ikke sige.

19
) To andre Hoved-Recensioner af denne Saga vige fra

den nærværende deri, at den ene lader Thormod afreise fra Is-

land til Danmark, hvor han opholdt sigen Tid ved Knud

den Stores Hof, og derfra kommer tilbage til Norge; hvor

han slrax dræbte een af Kong Olafs Hirdmænd o. s. v.,
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men bier dog tilsidst taget til Naade af Kongen. Den an-

den Hoved-Recension lader Thormod vel komme til Norge

lige fra Island, men tillægger og en Fortælling om et lig-

nende Drab, begaaet af Thormod, dog med meget afvi-

gende Omstændigheder. Mere herom have vi anfort i Ind-

ledningen, ovenfor S. 267. Jfr. Varianterne S. 303.

20
)
Det er uvist, om Thormod her ldselig antyder sit

Slægtskab (Fostbroderskab) med Thorgeir, eller med Kon-

gen selv, hvilket sidste, ligesom liere Islænderes, af ham

maaskee kunde beregnes, men her rimeligviis kun meget

langt ude (skjdnt andre blandt hans Landsmænd vare det

meget nærmere).
21

) Ljosvetninga-Saga beretter (/. c. S. 112) at Kong

Olaf sendte 8 veiede Mark (4 Pund) Solv til Eyolf, Gud-

mund den Riges Son, (Kongens Hirdmand, ligesom hans

Fader), for at han skulde hævne Thorgeir Havarsons Fald

red Thoraren Ofses Drab. Hvorledes denne Hævn udfør-

tes, har den nævnte Saga vel fortalt, men kun Begyndelsen

haves nu af Fortællingen derom, da Sagaen, saaledes som

vi nu have den, er defect, og ophorer dermed ganske.

aa
) Eller Fostbroder. Om dette Slags frivillige Broder-

skab have vi handlet ovenfor I, 720-721. Fostbrodrenes

fornemste gjensidige Pligt var den
,

at den Efterlevende

skulde hævne den Faldnes Drab.

a3
) Jfr. ovenfor II, 144. Ved disse to Beretningers Sam-

menligning maa man formode at Indretningerne ved Skibes

Osning have været simplere i det 10de Aarhundrede, end

senere i det Ilte, — samt er dog blevet endnu kunstigere

i det J2te.

2<1

)
Han var tillige keithaandet, fordi han forhen, ved

et svært Saar, var sat ud af Stand til ret at kunne bruge

sin hdirc* Ilaand.

5S
)
Ligesom og Thorkels Fader, Leif Erikson, havde

været
j

see ovenfor S. 242, 248.
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26
) Navnets europæiske Oprindelse have vi viist oven-

for I, 467. Der havde Thorbjorn Yifilsdn forhen boet

(see I, 382.)

27
) Stednavnet Fik var meget almindeligt i det gamle

Skandinavien som og i Island. Som bekjendt betyder det

en lille Bugt. I Angelsaxisk hed det fordum Ficj endnu
i Svensk wik eller mk

,
i Dansk Vig o. s. v.; i engelske

og skotske Stedsnavne er Ordet blevet til wic
,
wick, wich

eller wig. Bimeligviis er det beslægtet med Gjernings-

ordet 'vikicij vige (cedere, vcccderc
,

seccdcvc), Angelsaxisk

rncan
,

Svensk wika j vika , Holl. wyken , Tydsk weichcn

— da Havet kan siges at vige tilbage til saadanne Bugter

eller Vige. Jfr. det almindelige oldnordisk-islandshe Ord

vikj som har en noget lignende Betydning.
28

) De andre Haandsh rifter (ligesaa vel som denne i

det fdlgende) nævne Manden Grim

;

— ban bar vel for-

saavidt begge disse Navne, som ban, fodt i Grdnlands he-

denske Tid, virkelig havde faaet dem begge (tildeels for-

enede) efter den Tids Skik, men bar senere kastet Tbors

Navn bort som en ivrig Christen. Jfr. ovenfor I, 257,

537, 553, 567, 59 1.

29
)
Longunes eller Laungunes betegner enten a) to

lange Næs, ved eller mellem hvilke Gaarden bar ligget,

skjont Navnet ikke, som det da burde være, findes regel-

mæssigt decimeret i Fieertallet (jfr. Anm. 31), eller og

snarere b) Langens Næs af Fisken Idnga
, Dansk-Norsk

Lange, Svendsk Idnga

,

Engl. Ung
,

Holl. leng (gadus

molva), eller endelig c) af långi noget som er langt (nu

især i Islandsk Slortarmen, colon) eller strækker sig ud i

Længden, lier muelig svarende til det paa Orkenoerne

endnu (om en smal og lang Jord- eller Mark-Ryg) bru-

gelige laing. Om Ordet nesj see ovenfor I, 265.
3U

)
Denne Benævnelse (godorfismafirj er her især mær-

kelig, ved Undersøgelsen over Grdnlands gamle republi-
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canske Forfatning. I Begyndelsen har vel Erik den Rode

været Landets eneste Gode, men da dets Bebyggelse til-

tog, ere de bievne liere, saa at Thorkel, Leifs Sdn, bar

været Eriksfjordens, men Thorgrim Einarsfjordens (saale-

des et særegent Districts) Gode. Muelig bar en tredie

da, eller senere været paa Herjolfsnes eller i dets Om-
egn, hvorom vi dog vel mangle tydelige Underretninger.

31
) Langanes betyder udtrykkelig detj lange Næs af Adj.

Idngr

,

lang (tilhdrende alle golhisk -germaniske og selv

de latinsk - romanske Sprog). See ellers (om Or-

det nes

)

I, 265. Som bekjendt kaldes Islands nordost-

ligste, sig langt ud i Soen strækkende Forbjerg, endnu

Langanes .

32
)

Ordet Hamar betyder vel almindeligst det dan-

ske, tydske og engelske Hammer, Svensk hammar

,

(eller

hammare) Angelsax., Aleman. og Plat tydsk hamer men her

betegnede det vistnok, ligesom ellers i Oldnordisk og

endnu i Islandsk, en steil Klippe (af paafaldende Ligbed

med en Hammer uden Skaft) som ogsaa endnu i Norge

kaldes Hammer. Af en saadan Klippe bar og sik kerlig

det fordum beromte, men nu odelagte Slot Hammershuus

paa Bornholm sin Benævnelse. Kjobstedet og Bispesædet

Hammer (fordum, ligesom denne grdnlandsjte Gaard, Ha-

mar) i Norge bar havt den samme Skjæbne. I Island

bære mange hdie steile Klipper og enkelte i saadannes

Nærhed liggende Gaavde endnu dette Navn.

33

)

Den lier forekommende, meget tvetydige Tale-

maade (som udelades i de dvrige Uaandskrifter) kan og

modtage en aldeles modsat Fortolkning.

3
*) Allene i det forben til Grund lagde Haandskrift

kaldes ban Arbeidstræl eller Avlstræl (ve rlprall), men i

samtlige dvrige verhstjori, oversat af Arngriin Johnsen

ved det græsk- latinske oeconomusj som ligefrem svarer til

Avlskarl eller Avlsforvalter, hvilket og lians Stilling, som
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den der havde at befale over frie Mænd, synes at be-

kræfte. Dog finder man Exempler paa at Ordet præli,

skjont sledse ved en Ijendtlig eller nedværdigende An-

vendelse, er blevet brugt om frie Mænd, ligesom det

endnu undertiden bruges som Skjældsord i Island, hvor

dog nu intet Spor af virkelig Trældom findes.

3S
) Ved fdrste Oiekast synes den Beretning temmelig

ligegyldig, at Ildvdingen Thorkel pleiede at sove i samme
Værelse som hans anseete Gjæster, men for dem som ef-

tergranske det gamle Grdnlands for os saa dunkle Histo-

rie forekommer den os at være meget mærkværdig. Deraf

see vi nemlig, at Høvdingen Thorkel Leifson ikke har væ-
ret gift i hans Ungdoms- og Velmagtsdage, hvoraf man
igjen kan slutte at han ikke har efterladt Livsarvinger.

Saaledes bliver det let begribeligt, som ellers forekommer
besynderligt, og hvad vi af ældre Efterretninger vide,

at Brattahlid, tillige med den vigtigste Ovrighedsrørdig-

hed i Grunland, strax efter Thorkels Dod er falden i frem-

mede Hænder.
5G

) Disse Vers findes i det ældgamle Eddadigt Hava-

maal
;

see den ældre Eddas store Udgave III, 105- Dansk
Oversættelse III, J 23, J 55.

37
)
Formodentlig menes her Pottemagerens Hjul, hvil-

ket adskillige i nordiske Gravhoie fundne Urner vise, at

de hedenske Nordboere have kjendt og brugt.
3S

) Jfr. ovenfor I, 404, 481, 617, 726; II, 197.
30

) Disse saakaldle Skindlege vare vel af forskjellige

Slags i det gamle Norden. Den her tilsigtede var vel af

den Art at de Legende trak en stærk Skindrem imellem
sig, for at prove deres Siyrke, da den tabende undertiden

faldt til Jorden, men gav dog ikke Slip paa Remmen, og
blev saaledes undertiden trukket over Gulvet eller Marken
af den stærkere Modpart. Jfr. ovenfor II, 112, 20S o. f.

samt Tlwrlacii Ant. bor. obs. misccll. IV, 211. o. f. En-
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1

gelstoft om Oldtidens Skandinavers Legemsøvelser i Sltand.

Mus. 1802, I, 62 o. f. og Liljegren Hjeltesagor I, 3 IS o. f.

40
)

Gardetliing sees at liave været de gamle Grønlænde-

res almindelige Landstliing. Jfr. ovenfor I, 265 o. f. Erik

den Rode giftede sin Datter Freydis med en Tliorvard, som

forst boede paa Garde, og liar sandsynligvis selv indstiftet

det der aarlig lioldte Landstliing, hvorved Bispestolen sil-

digere blev oprettet. Det er især mærkværdigt, at Eriks-

fjordens og Einarsfjordens Indbyggere havde forskjellige

og særskilte Pladse eller Tomter for deres Thingboder (jfr.

Anm. 43) ligesom Indbyggerne af Islands forskjellige Thing-

laug i fordums Dage havde paa Altliinget eller det almin-

delige Landstliing.

41
) Mærkelig nok har den grønlandske Natur tvunget

de gamle europæiske Colonister til en lignende Opmærk-

somhed og Flid ved Sælhunde-Fangsten samt de til den

tjenligste Maader, som deres eskimoiske Fjender og Efter-

kommere stedse have viist.

42
)
Saadanne oldnordiske Thingboders Indretning troer

jeg, Finn Magnusen, at have omtrentlig seet paa Islands

Althing (eller almindelige Landstliing) som forst blev op-

hævet ved indeværende Aarliundredes Begyndelse. De der

saakaldte budir eller pingbudir vare forsaavidt indrettede

ligesom almindelige islandske Bygninger, at deres Mure el-

ler Vægge vare opforte af Stene eller Jord (et Slags Pisee),

men Laget bestod af Sparreværk, som oventil var bedæk-

ket med hvidt Vadmel eller Lærred. Væggene vare ind-

vendig beklædte med linnede Tapetserier, udsyede med

Figurer og Indskrifter (med gotliiske Bogstaver) af for-

skjellige Farver (forhen kaldte reflar eller veggjcitjold).

Nogle saadanne (tildeels meget gamle) forvares her i det

Kongelige Museum for nordiske Oldsager. I de Fornem-

meres Thingboder brugtes og lignende Gulvteppcr, samt

Forhæng, som dannede forskjellige Værelser eller Afdc-
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linger o. s. v. Min Fader, med livem jeg som Dreng op-

holdt mig paa Althinget hver Sommer, en halv Maaned

igjennem
, var Islands sidsle Laugmand

;
lian pleiede der

at opholde sig i den Thingbod, som fordum siges at have

tilhort den beromte Snorre Gode, hvoraf den (eller dens

Kudera) endnu almindelig haldes Snorrabiu). Jfr. ellers

ovenfor I, 521 o. f. om det ældre Thingvalle paa Vestcr-

landet, hvis Indretninger i meget liave lignet det nyeres

paa Sonderlandet — og som formodentlig har tjent til

Monster for Grønlands almindelige Thingsteds Anlæggelse.
43

) Eller ogsaa efter Ordet (vobrestr) vidunderlige,

uventet pludselige eller farlige Knald. Saadanne hores

virheligen undertiden i Grønland, og have maaskee faaet

den her anførte Benævnelse af dets gamle Indbyggere. Jfr.

ovenfor II, 198. Meget stærke Knald høres og undertiden

1 Polaregnene, af de Arter som nu i Island kaldes isbrestr

eller Isknald og jdUlbrestr (Isbjergsknald) eller jdldabljo'5

(Isbjergslyd eller Skraal), hvilke sidste endog, i Lyden,

have Tordenens Styrke; sce Eggert Olafsens Reise gjen-

nem Island, II, 770. Den overtroiske Tosse-Egil vidste ikke

at skjelne mellem disse naturlige og andre forsætlig opdig-

tede Phæno mener.
4
0 Bogstavelig oversat: utro, forræderisk.

43
)

I'ortiySgr betyder, ligefrem oversat, efter den nu

almindelige Talebrug, mistænksom; Thormod har herved

snarere tænkt sig Begrebet: mistænkelig, vanskelig at

stole paa.

4G
) Ret her i andre Haandskrifter sildigere indskudte,

men for Middelalderens anatomiske Kundskaber ikke umær-
kelig ted, er af os indrykket ovenfor i Indledningen, S. 269.

4

7

) Efter Ordet: drablysten
,

begjerlig efter Kamp;
et ellers almindeligt og endnu hyppig i Island brugeligt

Mandsnavn.
i s

) Sce ovenfor, Anni. 24
,
som user at Thormod ikkø
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var bleven keithaandet af Natur eller Barndomsvane, men

af et ulykkeligt Tilfælde.

49
) Det er mærkeligt, at Sagaforfatteren, efter at chave

an fort denne og næstforegaaende Vise, som virkelig nu i

en Ilast ere vanskelige at forslaae, tillægger saadanne pro-

saiske Ord, som indeholde et Slags Omskrivning af Viserne,

— som da heller ikke maa have været let forstaaelige
,
en-

ten for de Mænd, med hvilke Thormod talle, eller for

Folk i Almindelighed paa den Tid, da denne Saga blev fort

i Pennen.
50

) Ved disse to Mænd menes vistnok Eriks!jordens og

Einarsfjordens samtidige Goder, Thorkel og Thorgrim.

s l
) De drovtvggende Dyrs tredie Mave (pantices eller

rentriculus cciilipellis) som har el; rudret Udseende. Det

her brugte danske Ord anføres saaledes af Rask i hans Ud-

gave af Haldorsens islandske Ordbog, men mangler, saavidt

vi vide, endnu i alle Danske.
5?

) TorraSr betyder raadvild, stædt i Vaande eller i

Vanskeligheder.

53
) Eller: smiler ondskabsfuld eller med skadefro Spot.

— Med Hensyn til det Sted, hvor Falgeir druknede, er

det sandsynligt at Vigen eller Havnen Falgeirsvig (’Fulgcirs-

’vikj har faaet sit Navn af denne mærkelige Begivenhed.

Denne Havn laa, efter en herefter forekommende Beret-

ning (i Skali'dhelga-Rimu /•) i Eriksfjorden og i Nærheden af

Brattalid. Dette er saa meget rimeligere, som Navnet Fal-

geir ellers sjelden eller aldrig forekommer i Sagaerne.

45
) Overtroen om Dromrne var overalt i Oldtiden me-

get stor, ogsaa her i Norden, hvorom den lærde John

Erichsen har skrevet en egen, nu sjelden Afhandling (de

sornniis et geniis •veterum Septentrionialium , 1769.) Man

meente nemlig at Aanden, eller den Personen ledsagende

Gen lus, under en virkelig eller tilsyneladende Sdvn, kunde

forlade Legemet (i een eller anden paatagen Skikkelse),
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samt forsli c og virke uden dets Bistand. Denne Overtro har

især været stor i det gamle Grønland, ligesom den og er

det blandt Eskimoerne i det nye, og liar fra Arildstid været

blandt Finlapperne, samt overhoved alle de scham ansko

Folkeslag. Jfr. Heiipskringla, i Ynglingasaga, 6te Cap.

(i Begyndelsen), hvor denne heroinmeldte magiske Kunst

især tilskrives Odin, som og meentes at meddele sine Dyr-

kere den, hvorfor den og, i Christendommens Dage antoges

for en Levning af Hedenskabets Afguderi, og tilskreves

Djævelens Indflydelse.

Som Folk, der boede i Eriksfjorden
,
Goden eller

Hovdingen 1'horkels Thinglaug, stode Gamle og Grima

under hans lovlige Beskyttelse, men han burde og, som

det paastaaes af Thordis i det følgende skaffe Fremmede
fra et andet Thinglaug, som vare fornærmede af dem,

Ret efter Loven.

3G
) Ligesom det ovenfor anføres at selv de rige Grøn-

lændere af europæisk Stamme stedse, paa deres Søreiser,

førte Sælhundeharpuner med sig, synes og denne Beret-

ning at vise, at disse i Grønland saa almindelige Dyrs Rjod

ligeledes fordum udgjorde en stor Deel af de Fattigere«

Næring.
57

) Uden Tvivl en ældgammel Tryllesang eller en rimet

Bøn til hedenske Guddomme. Jfr. ovenfor I, 378 o. f.,

465 o. f.

5S
) Efter Ordet Skovmand, skégarmaSr

,
da den til

Doden dømte Fredløse maatte vanke, som et vildt Dyr

omkring i Skove og Orkener, fordi ingen, under stor Straf,

maatte huse eller hæle ham, eller yde ham den ringesto

Iljelp. Uden Tvivl nedstammer hin Benævnelse fra Skan-

dinavien, især Norge, som fordum næsten overalt var be-

groet med Skov; at Fredløse ogsaa der kaldtes saaledes og

sagdes, naar de bleve dømte, uat rende til Skoven” sees af

den behjendte Vise om Gange-Rolf (eller Hertug Rollo)
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i Harald Haarfagers Tid; dog er hint Udtryk forsrundet

af de gamle skandinaviske Love, saaledes som vi nu hare

dem, og hun beholdt i de ældste islandske.

59
) Til dette Slags Vindue eller Aabning borte det

orer Ovnen eller Ildstedet anbragte Roghul, fordum kal-

det Ijorij ligesom endnu i Norge Ljore , Lyre, Ljure.

Istédenfor* Vinduer brugte Nordens Almue fordum, lige-

som den fattige islandske endnu, de lieromtajte Shjaaer

(ykjdir, i Enkelt, shjdr) ogsaa shjdgluggar

,

Skjaa vinduer.

De ere nu i Almindelighed mindre og cre, isteden for Glas,

forsynede med tynde og gjennemsigtige Hinder eller Blæ-

rer. Efter Hallagers norske Ordbog (1802) bruges endnu

i Norge (ligesom i Island) Ordet Sjaa (eller Skjaa):
k
et tyndt

Skind eller Hinde af Kreaturenes Mave; det bruges nogle

Steder istedenfor Glas i Vinduer; sælles ogsaa for Lj li-

ren eller Rdghullet i Bogstuerne."

G0
) Denne Hammer, 'Bordenens Sindbillede, hvormed den

stærke Tbor forfulgte og knuste Jætter og Trolde, var i

Hedendommen hans sædvanligste Attribut og Kjendetegn,

hvilket og Finlapperne lige til vore Dage have tillagt hans

Billede. Fortællingen om den Maade, paa hvilken Grima

skjulte Thormod klinger vel heel urimelig, men kan dog,

efter vor Mening, med en hoist ubetydelig Foi andring,

saare let forklares: vi antage nemlig at Thormod, medens

Huset ransagedes, ikke sad paa
,
men under Stolen. Sto-

len bar været stor, og saaledes skjult Nedgangen til et lille

Jordhuus eller skjult Kjelder, hvori Thormod da har sid-

det eller staaet, og paa hvis Indretning den kloge Grima

har været betænkt, for at den kunde bruges i et saadant

Nodstilfælde, lige fra den Tid af, da hun tog sin forrige

Gjæst i Huset, da hun sikkert vidste at lian maatte udsættes

for hans Forfølgeres Ransagelse. Efter hendes og Thor-

*nods Overtro var det vel tildeels den paa Stolen udskaarné

Thor, som forhindrede hans Opdagelse, men Rygtet og
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overtroiske Fortællere af Tildragelsen havde saare let ved

at forvanske Tildragelsernes sande Sammenhæng, ved

blot at sætte et eneste lille Ord i steden for et andet. At

skjule Flygtninge i de saakaldte Jordhuse, var ellers en i

Middelalderen almindelig Skik: jfr ovenfor II, 66 o. f.,

187 o. f.

CI
) Originalens Osvi/r eller Usvifr betyder egentlig:

uskaansom, balstyrig, formastelig. Navnet Osviv er vel

ellers det Angelsaxiske Osviv eller Osuiu j (baaret af en

bekjendt Konge over det gamle Northumberland o. il.)

Til Ordets Betydning (og dets Anvendelse paa Tbormod
selv) sigtede uden Tvivl Sigrids Svar.

C2
)

Flatdbogcns og liere Haandskrifters Beretning

melde ikke denne Omstændighed, men derimod
,
efter de

paa sit Sted anfdrte Varianter, at Thormod saaredes af

hans Forfolgers Spydsodde og vendte da sin Tanke til

Kong Olaf, om hans Lykke (eller her rettere: Skyts-

aand) kunde hjelpe ham. Hjelpen bestod, efter vort Haand-

skrifts Antydning, deels i den her omtalte pludselige Maal-

loshed, som hindrede Thormod fra at robe sit Opholdsted

og saaledes styrte sig i den visse Dod, deels ogsaa i den,

her senere fortalte, Aabenbaring, hvorved Grim paa Vig
bragdes til at frelse den næsten duende Helt. Thormod
eller Samtidens Overtro har her anseet en meget naturlig

Begivenhed for et Mirakel af den hellige Konge. Ligesom

Odin af hans Dyrkere meente at ile dem til Hjelp
,

naar

de andægtig henvendte deres Tanke til ham, saa bildte og

de nye Christne sig det samme ind om Christendommens

ivrige, af Gud beskyttede, Udbredere. Jfr. Anm. 63.
6

3

) Oet er ogsaa saa lieel mærkeligt, hvorledes vort

Nordens forste Christne, strax efter deres Omvendelse, plei-

ede at anvende deres ældre Overtro, om de hedenske Gu-

ders og Troldkarlenes overnaturlige Kræfter, paa den nye

Troes halvhellige Forkyndere og virkelig dyrkede Helgene,
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m. m. Jfr. ovenfor Anm. 62. Man kan ikke andet end

ker tænke paa Ynglinga-Saga’s Beretning om Odin (i 2det

Cap.). uHvor end hans Mænd vare stedte i Nod, enten

det saa var til Sdes eller Lands, da paakaldte de hans

Navn, og tyktes stedse at finde nogen Husvalelse derved;

thi de satte al deres Lid til ham.”
6 *) Denne Stemar ommeldes virkelig paa forskjellige

Steder af Landnama (nemlig i 2 B. 9 C. og 3 B. 20 C.,

efter den sidste Udgave) som en Son af Thorer Ingjald-

sdn paa Hiid i Torskefjorden (i det nuværende Barde-

strands Syssel), men i 2 Bogs 22 Cap., formodentlig efter

en anden Recension, af Hergils, den samme Ingjalds Fa-

der, hvilket vistnok ikke kan være det Rigtige. Hans

Tilnavn, Helgu (Steinar) giver tilkjende at han paa een

eller anden Maade har staaet i Forbindelse med en Kvin-

de, ved Navn Helga. Det er saaledes formodentlig ham,

af hvem Skalda (under Navn af Steinar) S. 157, anforer

et Vers, hvori han beklager sig over Savnet af en elsket

Mø
,
som af andre var blevet ham nægtet.

65
) Om Steinars sildigere Skjæbne og Bedrifter, som

dog formodentlig have været mærkelige, have vi intet vi-

dere kunnet finde i Sagaerne
;
— muelig have da de hans

Heltegjerninger
,
hvilke Beretningen om Grims Drdm sy-

nes at antyde, været udovede i Gronland, og en egen

Saga for været til om ham, som nu er aldeles tabt.

66
)
Her formode vi at en Feil er indldben for Reci-

tatoren eller Afskriveren, thi Lodin var ikke (saavidt vi

vide) blandt Thorgrim Trolles Slægtninge eller Tilhæn-

gere, og vi gjætte derfor, at han her er sat i Ljots Sted,

men at disse to Vers for have lydt saaledes (tildeels i Over-

ensstemmelse med de gamle Haandskrifter):

dr reb ek
,
odda skurar

olrauSr
,
Ljoti dauba

Grønlands historiske Mindesmærker. *2 Hind.
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En Morgen Ljot jeg, villig

til Feide, Dilden sendte.

67
) Resten af Thormods Levnet vedkommer ikke Gron-

lands Historie i mindste Maade
,
og kan læses a) i Snorre

Sturlesons Heimskringla /. c. II, 342 o. f. i fulgende Capit-

ler: 217, 218, 220, 221, 246 og 247; b) i Kong Olaf den

Helliges Saga i Fornmanna - Sdgur II, 54, 56-62, 89-93

samt endelig c) i Flatbbogen og den dermed for det meste

overeenstemmende trykte Udgave af Fostbrædra - Saga S.

191-217. Af de deri forekommende Efterretninger om
Thormod har den fulgende noget Sammenhæng med hans

Begivenheder i Gronland og an fores derfor her af os, efter

Flatobogen, sammenlignet med Haandskriftet D, som ligger

til Grund for den trykte Udgave, (see S. 194). <cpormoSr

kolbriinarskcdd byggr at radi sinu : minnist heits pess er

hann hét d Grænlandi , at fasta IX drbttinsdaga en eta kjdt

fbstudaga IX, uSr han dræpi porgrim trolla . pormoSr

vaknar ok vil cfna hcitit
,
kemr at sodgreja

,
ok tckr eitt

morbjuga ok bitr i sundr ok etr halft. SoSgreifinn mælti:

ert pie koniingsmaSr ? pormoSr mælti: satt er pat. SoS“

greifinn segir: litt er vandat liS meS konungi j ok mun lion-

um cigi vel likaj ef hann vcit hvat p)ic gjorir
.

pormoSr

segir : opt gcrum ver annat en konungr vill; vcit liann stund-

um ,
en stundum cigi. SoSgrcifinn mælti: cigi munt pd

Krist leyna. Figi ætla ck pat j segir pormoSr j en annat

-

hvort mun okkr Krist d skilja meir en hdljt morbjuga
,

ello.

munum viS verSa vel disdttir

”

d. e. aThormod Kolbruncs

Skjald overveiede sin Tilstand, og erindrede det Lofte, som

han havde ailagt paa Gronland: at faste 9 Sdndage, men

spise Kjod 9 Fastedage (eller Fredage), fdrend han dræbte

Thorgrim Trolle. Thormod vaagnede (eller kom dette

grandt i Hu) og vilde nu til at opfylde Luftet. Han gik til

Suppekokken, tog en fed Kjodpdlse, bed den tvers over, og

spiste det halve af den. Kokken spurgte: Er du een af

;
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Kongens Mænd. Thormod svarede: Det er saa. Kokken

sagde: Kongen har da temmelig usædelige Folk, og han

vilde ikke være tilfreds med dig, hvis han vidste hvad du nu

gjdr. Thormod svarede : tit handle vi anderledes end Kon-

gen vil; stundum veed han det, og stundum ikke. Kokken

sagde da: ForChrist kan du ikke skjule det. Det troer jeg

ikke heller
,
svarede Thormod

,
men enten vil der blive

storre A arsag til Uenighed mellem Christ og mig end en

halv Kjddpdlse, eller og vi ville forliges ret godt med

hinanden.” Det lier fortalte Lofte af Thormod var vistnok

hdist besynderligt, da det stedse har været befalet den

hatholsheChristenhed at faste om Fredagen, menKjddspiser

derimod været tilladte og almindelig brugelige om Sdnda-

gen uden for de store Fastetider. Han synes da derved

snarere her at have hengivet sig til en hedensk end en chri-

stelig Overtro, hvilket vi ikke saa meget kunne undre os

over, naar vi betænke, at den ovenanfdrte Fortælling, om
den vidunderlige Beskjermelse, som Thor havde ladet ve-

derfares ham i Gronland, maa være bleven udspredt af ham

selv efter hans Tilbagekomst til Norge.

XIII. SKJALD-HELGE , GROISLAND8
LAUGMAND

,
ET HISTORISK MINDEDIGT.

I-Xette Mindedigt, i Originalen kaldet Skald-Helga Rimur

eller Rimur aj Skåld-Helga ,
er egentlig, forsaavidt dets for-

tællende Indhold angaaer, ingen selvstændig Digtning, da

det er een af de ældste bekjendte af de nu i Island hyppig

forekommende Paraphraser eller poetiske Omskrivninger af

prosaiske Fortællinger
,
som i Almindelighed kaldes Rimur

(27 *)
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(efter Eentallet Rima), og vistnok cre af samme Oprin-

delse som de nordiske Kæmpeviser og de sydlige Folks Bal-

lader. Om dette Slags Digtninger har Rask givet en kort-

fattet Underretning i sin Islandske Sproglære (udforligst i den

svenske Udg. 274-275), hvorved det dog maa erindres at de

overhoved ere meget ældre end Reformations-riden. Saaledes

er f. Ex. det andet Stykke i den beromte Flatobog en ægte

Rima om Kong Olaf den Hellige, som vi med Bestemthed

vide er skrevet 1387, men var dog da, efter Titelen at

domme, ikke aldeles ny *. Jfr. ovenfor I, 326 o. f
. ,

hvor

vi have anført forskjellige hele og halve Stropher, tildeels

fra Aarstallet 1200, som ganske svare til det Verscmaal,

hvori nærværende Digts 3de Sang er affattet, ogsaa fore-

kommende i Skalda (S. 266) paa forskjellige Maader, me-

trisk henfdrte til den saakaldte Runhcnda.

Nærværende Riimdigt horer især til de (ovenfor I, 339

onimeldte) poetiske Paraphrascr af skrevne historiske Sa-

gaer, — men den Saga, som har ligget til Grund derfor

havp vi ikke mere, og vide ikke med Sikkerhed, om den har

været til i det 16de Aarhundrede (hvorom mere i det føl-

gende). Derimod see vi endnu af Digtets 2den Sangs 63de

Strophe, at Sagaen tildeels har været grundet paa et ældre

Digt, om dens Helt, Skjalden Helge, forfattet af en anden

Skjald, kaldet Hallar-Stein, som vi nu strax skulle see har

været samtidig med ham, men kun noget yngre af Alder.

Da Sagaens Troværdighed, i Hovedsagen, herved paa det

fuldkomneste bekræftes, kunne vi ikke noksom beklage Ta-

bet af dette for os hdist mærkelige Oldtidskvad. Nu maae

s

)
Det fblger strax efter Einar Skulesons beromte Geisle

,
men

er dog ikke af samme Forfatter, som det angives i Sagahiblicllie-

ket III, 443 ,
hvor det kaldes

<t
etDrape om Slaget ved Stiklestad.”

Dets rette Titel er derimod
gi
Rlma Olafs Haraidssonar er Einar

Gilsson kvad.” Gilsson er saaledes blevet fejlagtig læst Skulcsbn«

Jfr. ovenfor II , 236.
I
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vi lade os noié med den dobbelte Gjenklang af Drapaen og

Sagaen, som nærværende Riim kunne yde, og troste os til-

lige derved, at ogsaa disse selv nylig liere Gange liave

været deres Undergang meget nær, men ere dog nu, som

vi maae haabe, reddede fra den for bestandig.

Om Skjalden Hallar-Stein og hans øvrige, endnu be-

kjendte Værker have vi en ypperlig Afhandling af vor

Medarbeider Adjunct Egilsson, tilfoiet hans latinske Over-

sættelse af Olaf Tryggvesons Saga l

. Deri er det, hvilket

vi og af Kildeskrifternes Undersøgelse for havde formodet,

saavidt mueligt oplyst, at Skjalden Hallar-Stein har levet i

det Ilte Aarhundrede, samt er den samme, som ellers un-

dertiden forekommer i Skalda og Sagaerne under Navn af

Stein Herdis’s Son (lierdisarson). Hans vidtløftige Slægt-

register læses iLandnama, 2 Parts 11 Cap., udledt fra den be-

rømte norske Ketil Flatnef og hans Søn, den islandske Land-

namsmand Bjørn (see ovenfor 1, 530 o. f.). Hallar -Steins

Oldefader paa Mødrenesiden var den berømte Skjald Einar

Skaaleglam, ogsaa kaldet Skjoldmøens Einar, som stod Hakon

Jarl bi i Slaget mod Jomsvikingerne 994, samt ogsaa var een

af Are Frodes Stamfædre 2
. Om Hallar-Steins Levnet

>) JLxcursus de poeta Hallar-Steine et carrnine ab eo in hono-

rem regis Olapi Tryggvii filii composito ; Ser. hist. Island. III
,

224-242* med Hallar-Steins Digt om den nævnte Konge, 7tekstefja

S. 243-276* For havde P. E. Muller, i det han forsøgte at ordne de

i Skalda forekommende gamle Digtere efter Tidsfølgen, sat Hal-

larstein mellem Hallfred, (Kong Olaf Tryggvesons Skjald) og

Sigvat (Olaf den Helliges Skjald): Ucber die Acchtheit der Asa-

lelire, 1811, S. 39* I Rekslefja havde ogsaa Hallar-Stein virke-

lig nævnt Hallfred som sin nærmeste Forgænger,, forsaavidt som

ban havde sjunget til Olaf Tryggvesons Hæder. Det maa ellers

bemærkes herved at Rekstefja undertiden, især i Flatobogcn, (og

af adskillige nyere Forfattere) urigtig tilegnes Islands Laugmand

Marcus Skeggeson, som ogsaa levede i det ilte Aarhundrede,
2

) Skjalden Einar Skaaleglam siges , i den ældste Bearbcidclse
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vide vi kun lidet, men Ejende ham mest af hans faa endnu

til værende Digte. Hans nærmeste Slægt var fra det nuvæ-
rende Sneefjeldsnæs Syssel; vi vide ikke, hvor hans Foræl-

dre boede, men mene, at deres Bopæl maa suges i det nær-

mestliggende Myre Syssel
,

af folgende Grunde. Gaarden

Hdll, som ligger i det sidst nævnte Herred
,
ommeldes i

nærværende Digt som Bopæl for Haldor, Fader til dets

Helts, Shjaldcn Helges, tvende Koner. Åf den samme Gaard
(i Eieformen Hallar), troe vi at Skjalden Hallar -Stein har

havt sit Navn, enten fordi han var fodt der, eller længe

havde opholdt sig der. Saadanne Tilnavne, af lignende

Aarsag, have stedse været brugelige i Island, f. Ex. disse,

fra Oldtiden: Hdfda-Thord, Holm-Starri, Hofgarde-Ref,

Hvamm-Sturla
, Yallna-Ljot, Lon- Einar, Lunda-Steinar

°g mange liere l
. Vor Stein lader til at have opholdt

sig mest uden for Island. Egilsson har viist at han, som
Skjald og Kriger, har tjent Norges Konger Harald Haard-
raade og Olaf Kyrrej til Steins Anseelse og gode Kaar ved

IIofTet har det formodentlig bidraget at han var temmelig

af Landnama, her uden r
l vivl af Are Frode selv, at have været

en Son af Ilelge, Bjttrns Sonnesdn
, og hans Hustru Nidbjorg

(eller Vidbjorgj en Datter af Skotternes Konge (eller Fyrste)

Bjolan (Beolan) og Kadline, Datter af Gange-Rolf (Rolv eller

Rollo) Normandicts forste berdmte Hertug* Helge Ottarsdn
havde taget sin ædelbaarne Hustru til Fange paa et Streiftog til

de skotske Kyster, (Landnama 2 Parts Ute Capitel). Da Rolf

flygtede fra Norge, tog han fdrst til Sydertierne eller Ilebriderne;

<ler eller i det nærliggende Skotland har han da efterladt eller

avlet den om meldte Kadline (senere havde han, i Normandiet en

anden Datter af et noget lignende Navn, Adeline); han opholdt

ig siden, næsten et Aar, i England, forend han gav sig til at fore

Krig med Kongen af Frankrig.

') Andre mene dog at denne Skjald har faaet. sit Tilnavn lial-

lar-Sleinn al den Aarsag, at han længe opholdt sig i den norske

Konges Ilall eller Slot (holl)i see Egilsson /. r, S, 224, 237«
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nær beslægtet med Ulf Ospaksdn, Kong Haraids Stalle?

eller Hofmarskal: lian har ogsaa, rimeligviis af skyldig Tak-

nemmelighed, forfattet et Digt til hans Ære. Stein deeltog

i det store Soslag i Nissaaen, Aar 1062, og besang siden

selv dette Slag til sin Konges Hæder i de saakaldte Nissaa-

Yiser, hvoraf Fragmenter haves i Heimskringla og Forti-

manna-Sogur, Sildigere digtede han og et Kvad om Kong

Olaf Kyrres Bedrifter, af hvilket de norske Kongesagaer

indeholde adskillige Fragmenter. Af en ganske anden Art

er et Kjærlighedsdigt ,
som Hallar -Stein tilegnede en smuk

Kvinde, og hvoraf nogle Brudstykker ere meddeelte i Skal-

da 1
. Dog besang vor Skjald ikke allene de levende, men

ogsaa de ddde. Han er rimeligviis Forfatter til det oven-

nævnte mærkelige Rckstefja
,
ogsaa kaldet Olafs - Drapa in

tviskælda , digtet til Kong Olaf Tryggvesons Hæder, mue-

ligviis med Hensyn dertil, at Skjaldens egen elskede Herre,

Kong Olaf Kyrre, var hans Frænde og bar det samme Navn.

Dets Original findes fuldstændigst i den saakaldte Byrgerske

Codex, en gammel Pergamentsbog, som forvares i det Kon-

gelige Bibliothek i Stockholm. Egilsson har oplyst at Oien-

vidnerne Einar Thambaskelvers og Thorkel Dydrils (eller

Dyrdils) Beretninger tildeels ere lagte til Grund derfor.

At Hallar-Stein endelig har forfattet et Mindedigt over

Skjald-Helge, vises klart i nærværende Sagadigt, efter hvad

vi ovenfor have berettet, — og det er vist at de begge have

levet paa samme Tid, hvilket vi nærmere, ved en clirono-

logisk Undersøgelse, ville suge at oplyse. Naar vi over-

veie, hvilken Aarsag der vel kan have bevæget Stein Skjald

(som lian kaldes i Landnama) til at forfatte et Ilædeisdigt

*) Disse Vers ere forklarede af Egilsson (/. c. S. 224-227) tilli-

gemed et Par ellers utrykte Fragmenter i et sjeldent Exemplar

af Skalda, hvori forskjellige digteriske Betegnelser for Stene fore-

komme, hvorved Skjalden niuclig har taget Hensyn til sit eget

Navns Betydning.
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over Skjald-Helge, maa det fdrst falde os ind, at Stein, efter

det ovenanfdrte, har været fddt, opdraget eller bosat paa
Gaarden Holl, hvor Skjald-Helges tvende islandske Elsker-

inder vare fodte. — Der, fremfor alle Steder, maatte deres

tragiske Historie være i frisk Minde, og en ung derboende
Skjald, som ellers selv, efter det ovenanfdrte, fdlte og besang

Kjærlighedens Tryllemagt, opfordredes saa at sige til at

forevige den uforglemmelige Elskovskval, som havde fun-

det sin fors te Oprindelse og Næring paa hans egen Bo-
pæl. Det er desuden sandsynligt, at Steins Slægt paa een

eller anden Maade har havt Forbindelse med den Æt,
hvis Eiendom Gaarden Holl var, og hvortil Haldor, dens

forrige Beboer, hine ulykkelige Kvinders Fader, i sin Tid

horte. Det forekommer os sandsynligt at Stein har for-

ladt Island, for at sdge sin Lykke ved det norske Hof,
kort efter at han havde faaet den Nyhed at hore, at hans
Frænde, Ulf Ospaksdn, som havde ledsaget Harald Si-

gurdson paa hans Udenlandstog i Asien
,

Afrika og Rus-

land, var kommen med ham tilbage til Norge med megen
Rigdom, og at han der var bleven den nye Konges Stal-

ler og Lehnsmand. Steins Reise fra Island til Norge sy-

nes saaledes at være skeet 1047. Antage vi at han da

havde fyldt sit 25de Aar, har han, da Nissaa- Slaget

holdtes, og hvor han stred paa sin Frændes Ulf Stal lers

Skib, været omtrent 40 Aar gammel. Dersom han, efter

Egilssons Gisning, er ddd 1082, har han, efter hvad vi

antage, i alt levet henved 60 Aar; dog er det vel muligt,

at han er bleven noget eller meget ældre. Han har saa-

ledes, i al Fald, levet meer end 20 Aar efter Skjald-IIel-

ges Ddd, og har saaledes kunnet besynge den, muelig dog

i en Fortsættelse af det til hans Friis forfattede Digt;

dog vide vi nu ikke, naar det forst er blevet digtet, eller

om det senere er blevet fortsat, enten af den samme

Skjald
,

eller af andre.
,

0
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For at Læserne desbedre skulle kunne folge For-

tællingens Gang i nærværende Saga -Digt, ville vi fore-

lobig meddele deraf et kort historisk Uddrag, tildeels op-

lyst af andre gamle Skrifter 1
. Herved maae vi dog be-

mærke, at det forekommer os saa, at Riim-Digteren ikke,

som hans nyere Eftermænd næsten stedse have pleiet at

gjore, aldeles noie har anfort alle de Omstændigheder som

have været berettede i den af ham paraphraserede Saga,

f. Ex. Hovedpersonernes Slægtregister, hvilke han maa-

skee har antaget at være bekjendte nok af andre Sagaer.

Det fortælles saaledes, i Forste Sakg 2
,

at en vis Hal-

dor, som havde ægtet en rig Kvinde, boede paa Gaar-

den Hall (’Holl

)

i Borgarfjordens Herred, uden at det,

som næsten stedse i Sagaerne, berettes, hvis Sun denne

Mand var, eller fra hvem han ellers nedstammede. Her-

om underrrettes vi dog af Landnamas 3die Parts 1ste Cap.

Han var nemlig en Son af Koil og en Sonneson af den

beromte Landnamsmand Midfjord - Skegge, som opbrud

Rolf Krakes Hoi ved Leire og forte derfra hans Sværd

J

) I Sagabibliotheket findes intet om Skjald - Helge eller hans

fordum beromte Levnet, vistnok af den Aarsag, at den mn ham
handlende Saga for længst er tabt i sin prosaiske Skikkelse.

2
) Nemlig i dens 5te eller 6te Strophe. Enhver Sang eller

Rima pleier, i dette Slags Digte, at begynde med en Indledning paa

nogle Stropher af Digteren
,
som ikke indeholder den egentlig

omhandlede Fortællings Paraphrasering eller rimede Omskriv-

ning, men derimod Digterens egne Betragtninger
,

mest stilede

til Tilhorerne, og enten angaaende ham eller dem, dog som of-

test med eet eller andet Hensyn til Hovedfortællingens Indhold.

En saadan Indledning kaldes mansqungr (Pigesang, Elskovskvad)

eller ogsaa jnannsauiigr (Mandssang eller Folkesang); det er uvist

hvoraf disse Benævnelser oprindelig ere komne. I de fleste ældre

Rimur er denne Indledning som oftest kortere end i de nyere.

Enhver Sang pleier og at sluttes med een eller flere Stropher, som
niere eller mindre afvige fra Hovcdæmnet.
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Skofnung til Island; hans Slægt var saaledes meget anseelig

og beromt i Island. Landnama tillægger det udtrykkelig,

at denne Haldor var Fader til den Thordis, som Skjald-Helge

ægtede og til hendes Soster. Thorkatla. Alle disse Efter-

retninger staae i Landnamas ældste Text, som her upaatviv-

lelig tilhorer Are Frode selv og synes tillige at vise, at

den beromte Skjald-Helge, og hans tvende uheldige Elsker-

inders Historie var alle Islændere tilstrækkelig bekjendt.

Vor Riimdigter giver begge disse Haldors Dottre de sam-

me Navne som Landnama; af dem var Thorkatla (eller

Katla) den yngre. Paa den Tid, vedbliver han, boede en

vis Thord paa Hofde (i samme Herred), gift med en rig

Kvinde og Haldors bedste Ven. Thords Herkomst forties

her, men oplyses af Landnamas 2 Parts 2 Cap.; han var

nemlig en Son af Helge, Son af Asgeir paa Hammer (Ha-

mar) og Hilde, kaldet Stjerne. Skjald-Helge nævnes her

og, formodentlig af Are Frodeselv, som hin Thord Helge-

sons Son. Riimdigteren fortsætter Fortællingen saaledes:

Thord havde en Son, som strax i sinQpvæxt udmærkede sig

mest af alle frie Bondesonner deri Egnen, saavel ved for-

trinlig Legemsdannelse, som ved mandigt Væsen, Færdig-

hed i krigeriske Ovelser og ved sin Skjaldekonst. Haldor

holdt et Gjæstebud
,
og indbod dertil sin Ven Thord med

hans Son Helge. Der forelskede den vakkre Yngling sig i

Thorkatla, Haldors skjonne Datter, og vandt snart hendes

Gjenkjærlighed. Efter at Gjæstebudet var hævet, og enhver

var tagen til sit Hjem, kom Helge til Hall for at tale med

Katla. Dette ansaaes i hine Oldtidsdage for uanstændigt, i

det mindste indtil en offentlig Trolovelse var skeet. Det

blev fortalt Mdcns Fader, at Helge lokkede- hans yngre Dat-

ter; Haldor formanede da hendes Frier til at afholde sig

fra saadanne Besug, hvilke han dog ikke desmindre fort-

satte. Det kom derpaa til en ny Ordvexling mellem den

Gamle og Ynglingen, hvilken dog havde det samme Udfald.
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Thorkatla sugte da at formilde sin Fader, men forgjeves,

og blev strax efter af ham sendt bort til Gaarden Soidefjeld

i et andet Herred. Helges Frænder og Venner forsagte

snart at bringe ham paa andre Tanker, samt overtalte liam

til Forlovelse med Thorkatlas ældre Soster. Det lader

til at deres Overtalelse i Forstningen lykkedes temmelig

vel
;

dog besdgte Helge nu Thorkatla
,
og fortalte hende

hvad hans Slægtninge havde i Sinde. Hun besvoer ham at

hanikke skulde svige sit fors te Lofte
,

da de ellers begge

vilde blive ulykkelige, men raadte ham til paa nye at be-

gjere hende selv tilægte af hendes Fader. Han fulgte dette

Raad, men Haldor afslog ham, fuldt saa haardnakket som

for, den Elskedes Haand
,

blot paa Grund af det Foregi-

vende, at de vise Gamle havde sagt: at Ægteskaber, grun-

dede paa lidenskabeligKjærlighed, aldrig fik et godt Udfald.

Forunderlig nok tilbod dog Pigens Fader Frieren hendes

ældre Soster til Hustru, og forsikkrede ham at hun vilde

bringe ham til at glemme lians Lidenskab for den yngre,

og saaledes fordrive al lians Sorg. Helge, som nu ikke

oinede noget Haub om den attraaede Forbindelse med den

fdrste Elskede , besluttede sig vel ikke strax til den fore-

slaaede med hendes Soster, men kort efter lykkedes det dog

hans egne Slægtninge at overtale barn dertil, og strax holdt
• •

han da Fæstens 01 med Tkordis, Haldors Datter. Smerte-

lige Anelser bragde Helge til at kaste alt Ansvar, i Ulykkes

Tilfælde, paa hans Raadgivere, men ikke desmindre holdt

lian Rryllup, i Hvamm i Norderaadalen ,
med sin for og

siden hoit elskede Kjærestes Soster. Anden Sang: Hel-

ges Ægteskab med Thordis varede kun 2 Aar, thi efter

disses Forlob sendte ban hende tilbage til Hall, og deelte

sit Ro meel hende. Han antog en Pige til at bestyre sit

IIuus, men han fandt der ingen Ro, og besluttede at for-

lade Landet. Han reiste til Hall, og tog der Afsked med

sin sorgendc Kone; gik derefter om Bord, og kom lyk-
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kelig til Norge, hvor lian blev antagen til Hirdmand al*

den der da regjerende Jarl, Erik Hakonson. Helges Sorg

og Sindsuro formildedes ikke, og næste Foraar reiste ban

tilbage til Island. Strax ved sin Ankomst besøgte Thor-

katla ham, og han gjengjeldte siden dette Besug, en Tid

lang, med mange andre i hendes Bolig. Disse hyppige

Sammenkomster gave Anledning til megen Forargelse og

slet Omtale af Bvgdelagets Folk. Een af de værste til at

bagtale og udskjelde det ulykkelig elskende Par var Bon-

den Arngeir paa Stcinum, som dog paa en anden Maade

havde tiJfoiet Helge grove Fornærmelser. Da han for-

drede Erstatning for disse, opstod en Ordstrid mellem dem,

hvorpaa Enden blev den, at Arngeir faldt for Modstan-

derens Sværd. Herved blev det dog ikke, thi ikke min-

dre end fire af de ondskabsfulde Bagtalere maatte paa

samme Maade lade deres Liv; dette har Hal lar-S tein be-

rettet i det Digt som han affattede til Skjald-Helges Priis.

For intet af de saaledes begangne Drab gaves nogen Bo-

der. Tredie Sajyg: Vel lammede nu Frygten alle Klaf-

fertunger, og de Elskendes Møder paataltes aldeles ikke,

men en ny farlig Storm reiste sig dog, da Arngeirs og

de ovrige Dræbtes Eftermaalsmaend fordrede svære Bø-

der eller Drabsmandens Straf. Goden Hermund maatte

tage sig af deres Sager, de forfulgtes til Thinge, og Helge

dømtes til det Slags Fredløshed som medførte Fortabelse

af Liv og Gods. Som Flygtning underrettede han Thor-

katla om denne Ulykke, og besluttede, efter hendes Raad,

atter at forlade sit Fødeland, for at undgaae hans mæg-

tige Fjenders Forfølgelser. Hermund beklagede Heltens

tunge Skjæbne, og sendte ham Vaaben til sit Forsvar,

lielge gjengjeldte Gaven nted en Guldring, og til Tak

derfor udvirkede Hermund hans Fred bjob og de imod

ham anlagte Sagers Forligelse —
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uDog blev lian ikke bedre;

det voldte haablos Sorg.” —
Han indvikledes i nye Feider

,
og reiste paa ny til Norge.

Erik Jarl, bans forrige Herre, var da ddd, og Kong Olaf

Haraldson, siden kaldet den Hellige, regjerede over Landet.

Helge, som for havde tjent denne Konges Fjende, beslut-

tede og udforte en Pillegrimsreise til Rom, for der at be-

fries fra sine Synders Byrde, og kom tilbage fra den i det

næste Aar. — Her vender Sagnet sig til Grdnland. Der

boede en Hdvding, eller rig Bonde, ved Navn Skegge den

Prude, paa Hovedgaarden Herjolfsnæs. Hans Hustru bed

Tborun , fodt af en ædel Slægt, men dog vanziret ved en

meget styg Tand. I deres Nabolag boede en Huusmand,

eller ringere Bonde, ved Navn Thorvard Ilreim; selv var

han lumsk, men bun forfaren i Trolddomskunster, i hvilke

bun og oplærte deres tvende Sdnner. Hexefrygten var for-

dum meget stærk i Grdnland, selv i den noi skislandske Co-

lonie, og bidrog mest dertil at disse for Trolddom mis-

tænkte Folk bleve forvistc fra Bygden. De nddtes da til at

tye til de yderste (nordlige) Grændser for det beboede Grdn-

land, til de saakaldte Greipar — som ellers besdgtes hyp-

pig af Landets dvrige Indvaanere, som toge dertil til Sdes,

for Fiskeriets og Jagtens Skyld, da disse gjerne der gave

godt Udbytte. Kort efter bin Families Forviisning blev

Skegge den Prudes Fartdi paa et saadant Tog aldeles borte,

llreims Sdnner mistænktes almindelig for at have overfal-

det og myrdet de Forsvundne, men tiltaltes dog ikke derfor.

Or nul f, Thoruns Broder, bestyrede nu hendes Huus. Han

drog og, et Efteraar, til hine fjerne Egne
;
der traf det sig

at Hreims Sdnner kom i Havsnod; Ornulf reddede dem,

og forlovede sig kort efter med deres Sdster. Ikke desmin-

dre myrdedes ban selv af de lumske Brodre. Thorun gif-

tede sig paa ny med en vis Thorkel, men ban ddde den

tredie Nat derefter. Snart indgik bun dog et nyt Ægte-
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sitab, som havde samme Udfald, og det Fjerde ligeledes kort

derefter. Siden vovede ingen, i nogen Tid, at beile til den

rige Enke. Paa denne Tid agtede vor Helge at reise fra

Throndhjem til Island
,
og erhvervede en Trediedeel i et

Handelsskib
,
som tvende Mænd, der begge bare Navnet Il-

luge 1

,
eiede i Fællesskab. Fjerde Sang : Forend de afseilede,

overtalte en leed gammel Mand, ved Navn Thorgils, Skibs-

eierne til at medtage ham som Reisende. Reisen blev

snart meget besværlig, ved Modvinde, Storm og Sostyrt-

ninger. Thorgils blev syg og dode, dog maaskce kun ved et

Slags Skindod; man troede at han gik igjen, og derved for-

aarsagede de Reisendes vedvarende Ulykker. En Vise, som
han siges at have kvædet, tilhorte maaskee egentligst Hal-

lar- Steins tabte Digt, hvorved overhoved den her om-
handlede dunkle Regivenhed er bleven digterisk overdrevet

og udsmykket. Helge siges at have faaet Bugt med Gjen-

gangeren; dog tiltog stedse de Sofarendes Nod, og Skibet

drev langt nordpaa i de Grønlandske Have. Alt foreslog

een af Skibsforerne, at samtlige Skibsfolk skulde, paa he-

densk Viis, da de nu dog ingen anden Udsigt havde end den
visse Dod, nedlægge hinanden, inden de omkom af Udmat-
telse og Hunger 2

. Helge modsatte sig dette fortvivlede

Forslag, men raadte til christelig Bon og Gudspaakaldelse.

Den ene af disse to Illuger har formodentlig været den sam-
tidige Illuge Arcson, en da meget belcjendt Skibsforer og Han-
delsmand, som tit focr mellem Island og Norge 5 vi have ommeldt
ham paa forsk jel lige Steder i nærværende Værk (sce her ovenfor
II, 402). Efter Sagaerne kom han, med sit Skib, undertiden til

Borgefjorden, muelig af den Aarsag at hans Kone, Thorgerde,

var derfra og hendes Slægtninge boede der (Landnama 2 B. 6 C.).

Ben anden Illuge dode i Gronland.
2
) I det forste Tilfælde ventede nemlig de paa Odin troende

Hedninger at komme til Valhall, i det sidste til Ilel (eller Eddaer-
nes Helvede, hvilket sidste Ord tydelig nok viser sig at vserc af

nordisk-hedensk Oprindelse).
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1

Da fonnildedes og det rasende Yeirlig; det blev Idart, og

hdie Sneefjelde bom tilsyne. De bjendte da tydelig Jodler-

nes Land (Grdnland)
,

vendte Kaasen mod Syd og fandt

snart den længe dnsbede Havn i Falgeirsvig i Eribsfjorden.

Som sædvanlig paa de Tider fordeelte Omegnens mere for-

muende Indvaanere de Sdfarende mellem sig til Kost og

Pleie i Vintertiden. En rig Bonde, ved Navn Forne, boende

paa den store Gaard som baldtes Solarjjall (Solens Fjeld),

modtog og beværtede Helge med megen Gjæstfrihed. Forne

mærbede snart at lians Gjæst led af megen Ttingsindighed,

hvilken ban sdgte at fordrive ved forsbjellige Trostegrunde

og Opmuntringer, og ledsagede dem med det Raad, at Helge

sbulde frie til den ovennævnte rige Enbe, Thorun paa Her-

jolfsnes, og bosætte sig der i Landet. Endelig lod Helge

sig overtale til at antage dette Forslag, dog bun, som det

synes, ved et Slags taust Samtybbe
,

saa at han fulgtes til

Enben med sin Vært, som da friede til hende paa hans

Vegne. Thorun gjorde Vansbeliglieder, da Helge ibbe var

synderlig bemidlet eller havde nogen Eiendomsgaard i Lan-

det, hvilket saaledes synes da at være blevet fordret, af

Landets Vedtægter eller den almindelige Mening, som en

Betingelse for Ægtesbabet med en saa rig eller anseelig

Kvinde. Forne svarede strax med det Tilbud, at ban over-

lod Beiluren Ho’rnes Gaard
,

hvilben ban sbulde overdrage

Bruden til Fæstensgave, og Forlovelsen blev saaledes slut-

tet. Dog tilfoiede Enken endnu den Betingelse, at Helge

sbulde hævne hendes fdrste MandSkegges og hendes Broder

Ornolfs Drab (paa Hreims Sonner). Femte Sang: I næste

Foraar satte Helge Bo paa sin nye Eiendomsgaard, men

faldt strax efter i en svær Sygdom, som atter vabte den

gamle Mistanbe mod Thorun. Nogle besluttede endog, for

Alvor, at stene hende som en Ilex
,
men dette onde Forsæt

standsedes af Forne. Thorun bescgte da sin Forlovede,

som var betaget af et. Slags Afsky for Lyset, men laa bestan-
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dig i en nidrit Araa, livor han uhindret ltunde overlade sig

til sort Melancholie, og henfaldt til phantastiske Gruble-

rier og Syner. Den Episode, hvori de og deres Ophor skil-

dres, ville vi her forbigaae, men bemærke hun at ogsaa de

(hvilket stedse af og til er skeet i Verden , selv i de mest

civiliserede Lande, endog i vore oplyste Dage) — antoges

for Trolddom eller Spdgeri, som kun hunde hæves ved

Besværgelser og christelige Amuleter. Betragtet fra denne

Synspunkt, frembvder den hele Fortælling, som i Mid-
delalderens overtroishe Dage saaes i et ganshe andet

Lys, aldeles intet overnaturligt. Thoruns hloge Raad af-

værgede den nye farlige Vending, som Helges langvarige

Sindssygdom havde taget, da han fol te sig igjen rash, og
villig til at opfylde sit givne Ægteskabslofte. Thorun sy-

nes dog da endnu ihke at have troet Freden ret, i det

hun selv erklærede sig villig til at træde tilbage og give

slip paa sin Rettighed i den Henseende, men Helge be-

sluttede sig, muelig tildeels af Taknemmelighed for den
Helbredelse som han skyldte hende, til Ægtepagtens Fuld-
byrdelse. Han boldt sit Bryllup med Thorun, -men gjen-

vandt dog ikke sin forrige Sindsro, thi den elskede Kat-
las Billede foresvævede nu stedse hans Sjæl, og alle hans

Tanker henvendtes paa ny til hende. Den kloge Tho-
run forsdgte da at fordrive hans sidve Kummer ved kri-

geriske Tanker, i det hun erindrede ham om hans andet,

hende givne Lofte, om Hævn for hendes Broder og for-

ste Ægtemand. Ilan erhjendte dens Udfdrelse for sin

Pligt, og begyndte strax at forberede sig til et saadant Tog
til Greipar. lian lod et Skib bygge og besatte det med
30 velbevæbnede Mænd.

t4
Vidt var Havet og Veien var

lang,” men dog kom de lykkelig til deres Bestemmelsessted,

i det de fredlose Brddre vare i Færd med at forlade de-

res Bolig, for at gaae paa Jagt. Sjette Sang: Striden

med Ilreims Sonner, Thorer og Eyvind, beskrives; de
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værgede sig som sande Helte
,
men bukkede dog endelig

under i den ulige Kamp. Efter Brddrenes Fald fandtes

deres gamle Moder, den ilde berygtede Troldkvinde, lig-

gende næsegrus paa sit Leie; den hdimodige Helge erklæ-

rede det for et Nidingsværk at myrde en Kvinde, og kun

derved frelstes hendes Liv. Meget Bytte bortfortes fra de

FredldsesBolig; men i det Seiervinderne skulde drage hjem,

rammedes Illuge, som liavde raadt til Hexen Grimas Drab,

af en giftig Piil, udsendt fra Huset, ogSaaret voldte strax

hans Dod. Man gav Grimas Trolddom Skyld derfor, og

det kan være at hun har været den som skjod, skjont det

er fuldt saa sandsynligt, at Skudet kom fra een af de dræbte

Brodres Folgesvende eller Yenner ,
som havde skjult sig i

deres Huus, eller i dets Nærhed. Helge drog hjem til Her-

julfsnæs. Af Gods og Hæder havde han nok, og steg saa-

ledes i Folkets Agtelse, at han valgtes til dets Laugmand

eller Overdommer
,
og det blev ham tillige overdragetat

ordne Landets Ret eller give det en nye Lov, dog mest

grundet paa den ældre som indtil den Tid havde været ved-

taget. Naar dette er skeet, vide vi ikke med Bestemthed,

men vi formode at Helge forst er bleven ophoiet til en saa-

dan Værdighed efter den mægtige Thorgrim Trolles og

hans vigtigste Slægtningers Drab, samt muelig tillige ef-

ter Thorkel Leifsons Dod
,
hvorom mere i det folgende.

V’or Riimdigter synes mest, og med en sand Tilboielighed

(con amorc

)

at have beskjeftiget sig med Helges ulykkelige

Kjærlighedshistorie og alt hvad som stod i Forbindelse

dermed; han vedbliver saaledes: Den trofaste Thorkatla

yndede intet Menneske, med Undtagelse af Helge; da hun

efter en lang og kummerfuld Tids Forlob, spurgte at han

var kommen til Gronland, foretog hun sig ogsaa, over

Norge, den besværlige Reise dertil. Kjobmændenc opforte

en Bod ved Havnen, og dreve deres Handel. Blandt an-

dre, som sogte dette Marked, var vor Helge. Frydeligt

Gronlands historiske Mindesmærker. 2 Bind,
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rar, i det forste Oieblik, de Elskendes Gjensyn, men snart

forbittredes det ved Helges tunge Tilstaaelse af hans andet

Giftermaal. For fdrste Gang (forsaavidt Digteren under-

retter os derom) udbrod den omt fdlende Katla i heftige

Bebreidelser til liendes vistnok ikke saa bestandige Elsker,

og havde fuld Ret dertil, men han undskyldte sig, efter

den Tids Skili, med Skjebnens uafvendelige Tilskikkelser.

Sdrgende kom Helge hjem; Tlioruns Speidere havde alle-

rede underrettet hende om hans uventede Mode med en

fordums Kjæreste. Konen var listig nok til selv at ind-

byde sin Medbeilerske til Yinterophold hos sig, da hun

ikke saae sig saaledes i Stand til at hindre Helges og Kat-

las fortrolige Moder paa noget andet Sted, som netop i

hendes eget Hjem, hvor hun synes at have kunnet indrette

alt efter eget Behag. Da Tliorkatla havde modtaget Til-

budet, og var kommen til Brattalid
,
forbod Thorun hende

enhver fortrolig Samtale med Helge, og vidste at haand-

hæve dette Forbuds Efterlevelse hele Vinteren igjennem.

Svvende Sahg. Med det frembrydende Foraar lavede de

norske Kjdbmænd sig til Tilbagereisen, og den mægtige

Thorun lod nu Tliorkatla vide, at hun maatte tage afsted

med dem, da intet længere Ophold vilde tilstedes hende i

det hele Land. Selv Helge maatte samtykke heri, men

udbad sig dog den Villighed af sin Kone
,

at hun vilde til-

stede ham og Thorkatla en fortrolig Sammenkomst i en

saa lang Tid, at tre Blus efter hinanden kunde udbrænde

(see 7de Sang Anm. 87). Thorun opfyldte denne Begje-

ring. Næste Dag tog Thorkatla den sidste Afsked i dette

Liv med sin Helge, og reiste derpaa til Island. Hun kom

lykkelig til Soidefjeld, sin forrige Bopæl, men nu var hen-

des Tilstand forandret. Uden at være Ægtekvinde, blev

hun Moder; Helges Elskovspant voldte hendes smertelige

Dod, men kom for Lyset som en nyfodt Pige og arvede

sin doende Moders Navn. Den lille Katla blev erkjendt
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for Slijald-Helges Barn, og sendtes derfor til liara, til Grøn-

land, da hun havde fyldt sit 12te Aar. Faderen modtog

hende med Glæde og Kjærlighed, og hun blev siden gift

paa Grønland. Vi antyde hun her den i Digtet (efter Sa-

gaen eller de ældre Sagavers) ndiere udførte Omstændig-

hed, at Helge ogsaa med Tiden
,

shjdnt hun paa en mid-

delbar og noget forblommet Maade
,
erhjendte en Yngling,

som hed Thorbjørn, og ligesom Faderen, var en ypperlig

Shjald, for sin Son, shjdnt denne ihhe hunde opnaae et

ægte Barns Rettigheder. Selv flyttede Helge til den be-

rømte Hovedgaard Brattalid, som stedse synes at have væ-

ret det gamle Grønlands ypperste Hovdingsæde.

Der vendte forst tilbage

sand Fred til Gubbens Sind; —
for ypperligst han holdtes

blandt alle Grønlands Mænd.

Shjald-Helge døde, som Landets Laugraand, i hoi Alder.

Her have vi da et kortfattet Udtog afShjald-Helges for

længst tabte Saga, saaledes som vi nu hunne uddrage det af

dens her meddelte rimede Paraphrase. Dog maae vi, som sagt,

befrygte at Riimshjalden har udeladt adskilligt, som han

selv fandt for tørt, af den prosaiske Fortælling, men helst

dvælet ved dens erotiske Træk. Denne Mangel han neppe

mere erstattes, især da vivide, at Sagaen selv ikke har

været behjendt i de to sidste Aårhundreder. Muelig har

den dog været til først i det 16de, men hun saare lidet

behjendt, maasliee endog i en udførligere Recension, end

den, hvilhen vor Riimdigter, til sin Hensigt, har bearbei-

det. Denne Formodning have vi fattet af et Sted hos Arn-

grim Johnson hvori han beretter: at Islændere, som aarlig

bandlede paa Grønland, pleiede hyppig at opholde sig som

G
j aester (Vinteren over) i Shjald-Helges IIuus, som det yp-

perste, da han var bleven Grønlands Indvaanér, efter at han

der havde gjort et rigt Giftermaal, samt at de der pleiede at

(28*)
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faae sikkre Underretninger om Landets Anliggender 1
.

Paa et andet Sted siger han
, at Haldors Ddttre, Thorkatla

og Thordis, Skjald-Helges Hustru, vare paa hans Tid meget

bekjendte i Island 2
. Det er meget at beklage, at denne

af Island hoist fortjente Lærde ikke har meddeelt os noget

videre Udtog af Beretningerne om Skjald-Helge, saaledes

som de havdes paa hans Tid, og som vi see at han vel maa

havekjendt; muelig har han, som geistlig Mand, fundet

dem, efter hans og Samtidens Begreber, altfor umoralske til

offentlig Meddelelse ved hans Pen. Derimod lader det til

at Torfæus, da han udgav Gronlandia
,

aldeles ikke havde

læst nogen Saga eller Rimur om Skjald-Helge, endskjdndt

han meddeler enkelte Ord af de sidste, men det er for os

fuldkommen tydeligt
, at han har kjendt dem af Bjorn

Johnsons Anførelse i hans Grdnlandske Annaler, i hvilke

dog ellers Skjald-Helges egentlige Historie aldeles forhigaaes.

Om den tabte Sagas Forfatter, eller den Tid hvorpaa

han levede, kunne vi ikke engang have nogen Gisning.

Forend vi anfore nogen Mening om dens Paraphrasts,

Biimdigterens, Navn eller Tidsalder, maae vi beskrive eller

ommelde de Haandskrifter af Hiimenes Original
,

som vi

have benyttet til denne Udgave.

A) Et Exemplar paa Pergament, afsondret fra en

storre Skindbog, som har indeholdt liere gamle (for Ex.

Jarlmanns) Rimur
,

i den Magnæanske Samling Nr. 604 F

*) Qui ipse (SkaId-IleIgo) tamen Gronlandiæ factus incola

et locupleti auctus matrimonio
, in decrepitam ibidem vixit sene-

ctutem. Jpsius hospitio, ut primario
, Islandi Gronlandiam in-

i/isentes et annua commercia habentes, multum usi sunt , Gron-

landicarutn rerum certam notitiam haurientes. Arngr, Jon(S

Specimen Islandiæ historicum
)
Amstelodami 15434. (IsL occiden~

ialis sect. 7J pag. 29.
2
) ... nostratibus satis notas, Thorkatlam et Thordisam, et

hane Skald-llelgonis conjugem /, c . IsL borealis sect. Q, pag* 55*
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i (Jvarto. Det synes at være skrevet sidst i det 15de Aar-

hundrede. I Marginen findes nogle, Texten uvedkommende,

korte Paakaldelser m. m. skrevne (med andre Hænder) som

efter Indholdet vise sig at være fra Islands katholske Tid,

f. Ex.

Maria min

ekParf nu pin,

„min Maria! nu trænger jeg til din Hjelp;" Sanctc Leodega-

rus, hi5 ffri mer til guds, at allt gångi vel, bædi jyri lif ok

sål, ^Hellige Leodegar! bed for mig til Gud, at alt gaaer

vel, baade for Legeme og Sjæl.”

Sjd til signud Maria

soma prydd d domi

,

„Signede, hæderprydede Maria, see til mig paa Domme-

dag;" Sanctc Leodegarus kom til min med gudi. Hellige Leo-

degar, kom til mig med Gud;” min Maria, modir guds , sé

med mer ok per, „min Maria, Guds Moder
,
være med mig

og dig!” — o. 11. Af denne Membran, der er den eneste

som nu haves fuldstændig, have vi taget en Afskrift, som

lægges til Grund for nærværende Udgave. Af Texten ha-

ves en anden zirlig, temmelig god, men ikke fuldkommen

correct Afskrift i ovenmeldte Samling, som Nr. 603 i 4.

B) En anden Membran i samme Samling Nr. 603 i

4to, som indeholder forsk jel lige gamle Rimur. Den synes

at være fra det 15de Aarhundrede, men desværre! ere

Skdld-ffelga-Rimur
,
hvilke den har indeholdt, nu ikke meer

til at linde deri, med Undtagelse af et Blad og nogle Li-

nier. Bladet naaer, som det nærmere bemærkes i Varian-

torne, fra den 3die Strophe i 3die Sang (eller Rimaj til

sammes Ende, hvorpaa atter alt fattes lige til den 4de

Verslinie i 52de Strophe af den 7de og sidste Sang. Re-
slen af den læses her til den 59de og her sidste Strophe

tnelusive. Derefter begynde de gamle Rimur (rimede

Sange eller Kæmpeviser) om Saulus og Nicanor, men ne-
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derst paa Marginen, og uvist hvortil den stal henfores,

sees folgende Strophe med samme Haand:

Eigin liefi ek oiftin sujoll

yrkt ur hyggju ltiinni

;

loJa5r herra leysi oss oli

me5 likn ok miskunn simii

d. e. Jeg egne Ord, saa snilde,

af Sindet digtet har
;

ho ilovet Herre frelse

os af sin Miskund stor

!

Den sidste Halvdeel af denne Strophe ligner næsten

ganske den forste af den 60de Strophe efter Membranen

Å, (hvori og 4 andre, som ovenmeldt, folge). I den Mag-

næanske Samling fandtes ingen Afskrift af denne, for det

meste tabte Membran, men til Lykke havde jeg, Finn Mag-

nusen, kjobt en saadan, skreven ved den bekjendte Afskri-

ver Hans Evertsen Vium, paa Bogauctionen efter Borge

Thorlacius. Den (eller maaskee dens nærmeste Original?)

angives paa Titelen at være skreven efter en Membran paa

Trinitatis Taarn, som nævnes 604 F, men vor Collatione-

ring viser tilfulde, at detteNummer burde anfores 603, med
hvilken, saa vidt den haves, Afskriften noiagtig stemmer 1

.

T) Den nysommeldte Papirs-Afskrift i 4to
, af den el-

ellers for det meste tabte Membran B,—
-

, ,
- - - -

s

) Vi vide ikke naar de manglende Blade ere bortkomne af

denne mærkelige Bog, men kunne kun gjætte, at denne Man-
gel (tilligemed forsk jellige lignende) er opkommen ved Kjd-

benhavns Bombardement 1807 >
thi da lode Universitets-Biblio-

thekets Forstandere i stor Skynding, samtlige Membraner, og

maaskee flere af de vigtigste Ilaandskrifler i den Magnæanske

Samling, nedstyrte i en muret Cylinder i det saakaldte runde

Taarn, for at de der kunde sikkres for Opbrændelse. Ved denne

Ledighed kunde Idse Læg og Blade af slige Bdger eller Fascicler

falde ud, og enten bortkomme, eller indlægges i andre Bdger

eller Omslag, i hvilke de ikke siden liavc kunnet gjenfindes.
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R) En Afskrift, i en Papiirsbog i 4to, forlien tilho-

rende afgangne Professor Rask, og nu forvaret under Nr.

38, i hans efterladte Håandskrift-Samling, som er indlemmet

i den Magnæanske. Den er uden Tvivl skreven paa Island,

som det synes i det 18de Aarhundrede, og nedstammer oien-

synlig fra Nr. 603 eller er en Recension af selvsamme Art.

M) En Papiirsafskrift i 8, ligeledes hidkommen fra

Island, skreven, uvist af hvem, i det 18de Aarhundrede, til-

horende mig, Finn Magnusen. Ligesom den næstforegaa-

ende nærmer den sig meget mere til Membranen B, end til

A. Den synes at være skreven efter et gammelt, paa

nogle Steder for Afskriveren ulæseligt Exemplar.

Allerede de o venanfdrte tvende Membraner vise at For-

fatteren tilSkjald-Helges Rimur har skrevet i det 14de eller

15de Aarhundrede. At han har været en ivrig Katholik, og

saaledes levet for Reformationstiden, sees desuden tydelig nok

af hans temmelig hyppige Paakaldelser af den hellige Maria

m. m. Den Epilog, som er tilfoiet Digtet i den ene Mem-

bran, indeholder en Strophe, der fremsætter Forfatterens

Navn i en Art af Runegaade; dens Oplosning viser at det

har været Tumas (eller Thomas). Den islandske Literaturs

Historie i det 14de Aarhundrede er endnu for det meste

saare dunkel ,
især med Hensyn til de da levende Digtere,

og mest Riimdigtere. Af disse
,

som dog da ikke have

været faa, hjender man næsten ingen
,
og dette Literatur-

fag har hidindtil været saa lidet bearbeidet, at selv den

ellers store Literator, Haldan Einarsen, kun nævner en

eneste Rima, som mulig skreven i det 14de Aarhundrede 5

alle ovrige Digte af denne Art henfdrer han til den Peri-

ode, som begynder med Islands kirkelige Reformation 1
.

*) I lians Sciagraphia histor . literar. Island. S. 47 — nemlig

den saakaldtc Skiåa-rima (carmen jocosum de Schidone) ,• der er

dog Forfatterens Navn ånfdrt urigtig, see ellers herom ovenfor.
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Da vor Thomas, efter det af ham an forte Latin, synes at

have været en Geistlig, tillade vi os at fremsætte den luse

Gisning, at han muelig har været den samme som den Præst
(Siro) Turnus eller Thomas Snorresdn, som i sin Tid maa
have været en bekjendt Mand, da hans Dødsfald anføres, i

de gamle Islandske Annaler, som skeet i Aaret 1365.

Endelig ville vi her tilfoie de Forsog, som vi have

foretaget os til Bestemmelsen af de i Skdld-Helga Rimur
omhandlede mærkeligste Begivenheder; de kunne naturlig-

vis kun have en omtrentlig, men ikke nogen fuldkommen
bestemt Vished med Hensyn til de antagne Aarstal.

Vi antage at Skjald-Helge er født omtrent . . . 990.

men lians forste Kjæreste, Thorkatla 994.

Helge frier til Thorkatla 1008.

— gifter sig med hendes Søster Thordis . . 1008.
— skilles fra hende 1011.

— tager til Norge, til Erik Jarl 1011.

— reiser tilbage til Island 1012.

— forlader atter Island og reiser anden Gang
til Norge 1014.

— foretager en Pillegrimsreise fra Norge til Rom 1015.
— kommer tilbage derfra 1016.

— kjober i Norge -3- af et Handelsskib, bestemt til

Island, afreiser dermed, men fordrives af

Storm og Søgang, til Grønland .... 1017.

— bosætter sig der paa Gaarden Hørnæs, men
falder kort .efter i en svær Sygom . . . 10 IS.

— giftes med Enken Thorun paa Herjolfsnæs, og

foretager Toget til Greipar 1019.

Tkorkatla reiser til Norge 1019.

— 03 derfra til Grønland 1020.

— og tilbage til Island 1021.

L 112* 13> 116-18. Aldeles ingen gammel islandsk Digter, med
Fornavnet Tumas, eller Thomas,, nævnes i dette Værk,
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Tkorkatla duer der 1022.

Den yngre Katla fodes 1022.

— sendes til Gronland 1034.

— giftes (omtrent) 1042.

Er Skjald-Helge selv dod 70 Aar gammel, er det skeet

benved Aaret 1060; blev han derimod 80 Aar, da er hans

Dodsfald furst indtruffet omtrent 1070.

Det Aar eller Tidsrum, da Helge blev valgt til Gron-

lands Laugmand og Lovgiver, kunne vi, som ovenmeldt,

ikke med Sikkerhed bestemme. Efter al Sandsynlighed kan

det dog neppe være skeet forend efter nogle Aars Forlob

fra Toget til Greipar, i hvilken Tid det hele folk forst

kunde have Ledighed til ret at kjende ham, som Fremmed,

og saaledes overbevise sig om hans udmærkede Forstand og

Lovkyndigh ed. Desuden er det neppe rimeligt, at den

fremmede Helge har kunnet opnaae een af den lille Fristats

hdieste Værdigheder, medens baade Thorkel Leifson, Erik

den Rodes Sdnnesun, og Einarsfjordens mægtige Hdvding,

Thorgrim Trolle med hans tappre Sdstersdnner endnu le-

vede. Dersom Islænderen Helge allerede havde været

Laugmand paa Landsthinget i Garde 1025, da Thorgrim blev

dræbt af den Fdrstnævntes Landsmand Thormod, vilde

dette vist være blevet bemærket i Fostbrædra-Saga. Vi

formode saaledes at vor Helge har opnaaet den ovenmeldte

Værdighed efter Trolles og hans vigtigste Slægtninges Dod,

samt Thormods Flugt fra Gronland, altsaa henved Aar

1027 eller 1028 (om ikke endog sildigere). Henved 16

Aar derefter blev Helges Datter Katla gift, uden Tvivl

med en anseelig Mand, og just med det samme berettes det,

at Helge flyttede til Brattalid. Herved ledes vi til de For-

modninger: at Thorkel Leifson, Grønlands formeldte Hov-

ding, som boede paa Brattalid da har været dod; at han

levede ugift, have vi seet af det foregaaende (S. 410) ;
han

har saaledes ikke efterladt sig noget ægte Afkom. Deri-
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mod bliver det saa sandsynligt at Helges Svigerson
,
som

ikke nævnes, har nedstammet fra Erik den Rode , og væ-

ret den nærmeste Arving til Brattalid. Fra dette Ægte-
skab er det da rimeligt at den Sokke har nedstammet, der

forst i det 12te Aarhundrede boede, som een af Gronlands

mægtigste Mand, paa Hovedgaarden Brattalid, hvorom
mere i det fdlgende.

Mærkværdig er den Omstændighed at Grønlænderne

valgte den indfddte Islænder Skjald-Helge til deres Laug-

mand og tillige overdroge ham at forbedre og forøge Lan-

dets Lovgivning. Var Erik den Rodes mandlige Linie (som

det synes) da uddød
,
lader dette sig temmelig let forklare,

thi Erik og hans Colonister havde oprindelig medbragt de-

res egne Love fra Island, og, saavidt muelig, gjort dem
gjeldende i Gronland. Skjaldene vare som oftest i de Ti-

der de meest dannede og kyndige Mænd; da Helge borte

til dem, kom fra Island, hvis egen efterhaanden forandrede

og forbedrede Lovgivning han kjendte, var bosat i Grøn-

land og havde der gjort et rigt og anseeligt Giftermaal, er

SKÅLDJdELGA-RiMUR*
FYRSTA RIMA.

Fyrrum atti ek fræSa brunn,

fckk ek [af skemtan Ijosa*,

[pann liefir næsta
3

niSr f grunn

naS meS angri at frjosa.

2. Svellur
3

pat meS sorguni kdl

,

sva mun hijota at bi'Sa
,

hvorki
4
nafti liiti né sol

pann lnyggSar jokul at pfåa.

3. KvaS ek pa
5

fyrr meS katri lund

1

) fra [ tc'P1 af'Ljdsa, M. =)nu hefir i honurn, M. 3
) svcll-
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det ikke at undres orer at Gronlænderne
,
mest af islandsk

Stamme, benyttede en saa god Leilighed til at udvirke de-

res Loves Forbedring og gode Haandhævelse. At den

gamle gronlandske Colonies Love stedse, saavidt mueligt,

ndie stemte overeens med dem som vare vedtagne i dens

islandske Moderstat, kunne vi slutte os til af forskjellige

Bestemmelser i Islands republikanske og ældste, henved

1121 skriftlig affattede Lovbog, kaldet Graagaasen. De
skulle, med Conferentsraad Schlegels dertiihorende Be-

mærkninger, meddeles vore Læsere i en anden Afdeling af

nærværende Værk. Formodentlig skyldtes det saaledes vor

Skjald-IIelges Forbedring af de gronlandske Love, efter

de nyere islandske Monstre, at Islands egen Lovgivning,

henved 50 Aar efter hans Dod, da bemeldte Lovbog skre-

ves, fuldkommen betragtede Grdnland, i visse Hen-

seender, som Islands Colonie, bestyret efter de samme

Betsnormer. Jfr. ovenfor (med Hensyn til ældre Tider) I,

496, 518 o. f.

SKJALD-HELGE, GRONLANDS LAUGMAND.
forste sang.

Mig fordum Kundskabs Kilde

sin klare Straale gav;

af Kummers Kulde storknet

til Bunds den fryser snart.

2. Af Taarer Isen nærtes

,

den Nod udholdes maa;

ei Sol, ei Varme smeltet

den Sorgers Jokel1
har.

3. For sang jeg, glad i Sindet,

it, de ovrige* 4
) hv6rgi,itf; livartki, T(og saa stedse) 5

) pat, Té
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kvittr af allri pinu

,

Ler ek nu ei sva bliSa stund

at brosi ek [i hjarta
1

minu.

4.

Ljufar meyjar listug or8

lokka
2

af skaldum ungum,

ek mun segja af
3

seima-skorS

sogu me§
4

raunum fungum.

5. Jafnan liafa menn eigi lftt

unnat menja
5
skorSum;

su var eigi af angri kvitt

old at
6

hér bjo forSum.

6. Halldor fra ek at héti fegn

hér a landi bygSi,

var liann at morgu vitr ok'gegn,

en
7
varia fo sva at dygSi.

7. BliSa atti bauga f oli

bytir snakajarSar,

bygSi
R

far sem heitir Holl

i héra'Si BorgarljarSar.

8. Yti
9
var meS yndi blitt

auSit dætra tveggja,

oskop gjorSi yfrit stritt

a aftra feirra at leggja.

9. porkatla var
1

1

frifligt vif,

en pordfs onnur meyja,

su mun ångra einslivers lif

ok ærit leingi freyja.

’) al gamni, il/. =) lokki T. 3
) T, M udel af. *) af, T, M.

s
) autfar, Ti bauga, M. *) Cr, T, M. 7

) udcl T, M. «) ret-
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af alskens Pine fri

;

nu ingen sorgløs Time

cl Smiil fralokker mig.

4. Den liulde Mo opmuntrer

ung Skjald til lystigt Kvad,

jeg Kvinden kun fortælle

om svare Trængsler kan.

5. Til alle Tider elsktes

ei lidet Moer af Mænd;

dc Folk, lier fordum boede,

ei slap for Hjertekval.

G. Blandt disse, som jeg spurgte,

en Mand bar Haldors Navir,

i meget viis og sindig

,

dog Modgang blev lians Lod!

7. Blid var lians Æglekvindc,

liun spared ei paa Guld;

i Borgefjord ban boede

og Gaarden kaldtes Hall3
.

8. Med tvende vakkre Dottre

ham glæded Lykken mild

;

den ene af dem begge

blev grum Ulykkes Rov.

9. -Thorkatla var den enes,

Thordis den andens Navn

;

hun4 Een forbittre Livet

og længe sorge vil.

ret; byggir, A. 5
)
Itrnm, M. 10

) gjorSu, M. *>) het,

T,M.
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10. Katla var pat eS kænsta fljoS

er kom fyri gofga lySi,

en til litarins Ijos ok rjoS

latin mitt i pry&i.

11. porSr bjo par er å HofSa het,

Halldors vinrinn mesti
1

,

boIstaS penna byggja let,
1
brufti rika festi.

12. Helgi fra ek at hans son var

liéra<5s i bygftum miSjuni,

efniligri ollum par

ungum bonda ni5jum.

13. Djarfr i lund en dokkr a har

dreingiligr j[i gerSum 3

,

ma<5r er hvorki mikill né smar

,

mundangs breiSr [i herSum 4
.

14. Fyrri manna i
5

fotspor stigr

fleygir bjalms ok borSa,

manna bezt a moti vfar

,

D 7

ok meistara skald til orfta.

15. Halldor stofnar heimboS eitt

holda sveit me$ nafium,

pat hefi ek frétt at par var vcitt

peim 6
por8i ok fe8gum ba<5um.

16. Bh'8ir drukku bonda lija,

bytir ofnis la$ar,

nu ma hann Helgi lieyra ok sja

pær Halldors dætur baSar.

») bczti, T. 2
) till, Mi olij 7\ 3

) mcS gerfiar, T, M.
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10. Saa væn en Mo var Katla5

som nogen Ædling saae,

af Skjonlieds Lys og Rodme

hun straaled klædt i Pragt.

11. Paa Gaardcn Hofde6 boede

Thord7
, Haldors bedste Ven,

selv havde ban den bygget

og fæstet rigest Viv.

12. Hans unge Son hed Helge8
,

i Herredsbygden midt,

blandt alle Bonders SOnner,

i alt han dygtigst var.

13. Heel mandigt var hans Væsen,

djærvt Sindet, Haaretmorkt;

lians Væxt, ei stor, ei liden,

var skulderbred tilpas.

14. Den unge Kæmpe traadte

i Oldtids Heltes Spor,

ban blev den bedste Fægter

og Mesterskjald i Ord.

15. Et Gjæstebud, ret herligt,

lod Haldor lave til,

der Tbord, blandt andre Budne,
\

var med sin raske Son.

16. I feirest Drikkegilde

de muntre viste sig

;

der Helge Haldors Dottre,

at see og bore fik.

') um herSar, T; a hcrSar, M. s
) udel. T, M. c

) udel. T, M.
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17. pa var kvendit komit ur laug

er Kotlu naSi at lita,

astar pilan a5 honum flaug,

sva innarliga nam bita.

18. Kærlega fra ek at kempan skir
1 *

kalisar menja pollu,

hun er ok bæ8i bliS ok hyr

ok brosir a xnoti ollu.

19. HugSar 2
tal viS hreystimann

lieifturs
3
jiingfru lagSi,

einnin vildi hun sem hann

hverfa at pessu bragSi.

20. Hvort pa annars viljan veit

er veizlan tok at liSa,

settist peim um sinnu réit

sampykk [ast ok
4
hlfåa. •

7

21. Bernt var ekki brautin launc
1

O
'bygSa peirra a milli,

Helgi venr til Hallar gaung,

at hitta bauga stilli.

!

22. Bratt var pat fyrir bonda mæh,
at bruSi vill liann ginna

;
t

Halldor gjorir ser hårla dælt,

viS Helga slikt at inna.

23. [Seggrinn allvel svaraSi hægt,
1

sorg fra ek eigi pyrri,

en fyrir kæra
5

kvinnu rækt

kom hann jafnt sem fyrri.

*) dyr, Tj M, *) hævcr&t, iJi. 3
) hæversk, T; hi'rleifc, M*

I

i.
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17« Fra Bad var Katla kommen0
,

da liende fors t han saae,

flux Elskovs Piil ham rammed
ret inderlig* og dybt.

18. Saa kjærlig Ungersvenden

tiltaler herlig Mo

,

hun, baade blid og venlig,

gjengjeldte alt med Smiil.

19. Snart hovisk Jomfru valgte

ham til fortroligst Ven

;

hvad han, det hun og vilde,

de gav hinanden Tro.

20. I begges Hjerter spired

gjensidig Kjærlighed

og fælles Forsæt modnet

ved Gildets Slutning var.

21. De skiltes ad, men Veien

var mellem dem ei lang

;

til Hall tit Helge vandred,

sin elskte Mo at see.

22. Snart man for Bonden talte,

hans Datter lokket blev,

og Haldor unge Helge

advared frit mod sligt.

23. Beskedent Svenden svared

(ei stilles Kummer saa!)

men dog til kjærest Kvinde

lian kom saa tit som for.

restar, i?. ft

) kæm, T.

Granlunds historiske Mindesmærker. 2 Bind, (29)
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24. SagSi hinn
,
er sorgir gaf,

segg ok .menja prufti

:

'

mer er ljuft pu leggir
1

af

at lokka i or8um bru§i\

25 . pat er nu mælt af margri pjo5 *

mest i lieraS i nku

,

at pu blygSir buråugt fljoft,

ber ek opt raun af sliku.

26. Rekkar verSa rétt um paS

at rå8å orftum sinum,

ek mun sjalfr, at seggrinn kvaS,

sjå fyri kvomum minum.

27. Vilir pu blygSa bauga galt

ok brjota sva minn vilja,

ek skal fa til einhvern hatt

ykkar fundi at skilja.

28. pa skal ek fyrir pykkjuorft

petta a moti leggja:

hitta jafnan liringa slcorft

ok hræSast ongvan seggja.

29. [Sætan innir
3 sinum feSr

[af sonnum4
hjartans vilja:

allmjok villtu yfast me8r

okkur Helga at skilja.

30. per mun pikkja mjok til mans 5

mælt, kva8 bruSri n liv i ta
,

*) latir, M. 2
) Stropherne 23 og 24 mangle i men ere til-

lagte fra Mog T. 3
) [Meyjan sagtSi, T, 37, K. *) fra [

sann-
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24. Da sagde han, som Sorger

for Elskov skjænked i:

uJeg vil
,

ei Moen mere

med Ord du lokke skal.

25. I rige Herredsbygder

,

blandt Folk det Rygte gaaer,

at Pigen du vanærer,

det mig er tungest Harm!”

26. uVel Folk derom maa tale

,

;

‘

naar Sandhed blot det er

,

jeg selv,” den Unge mælte

,

umin Gang bevogte skal.”

27. uVil du min Villie bryde

,

og skjænde fræk min Æt

,

vel jeg den Vei skal finde

som ad vil skille jer!”

28. uDa mod den vrede Tale

jeg sætter disse Ord:

min Pige jeg besoger,

og frygter ingen Mand !”

29. Snart aabenbared Katla

for Fader sin Attraa

:

JDu alt for stræng adskille

mig og min Helge vil

!

30. Du synes vel at friet

lian alt for dristig har;

an, de ourige .
s
)
manns, T.

(29 *)
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pik man eySir orma lands

iSrun pessa
1

bita.

31. Mektug skaltu menja laut,

meyju svarar hann kærri,

vera peim fjarri
2
vella gaut

sem vildir pu honum nærri.

32. RaSagjorS liefir rekkrinn på

,

ræktinn varS at spelli

:

vifit skal til vistar gå
vestr å SauSafelli.

33. Temprast båftum
3

tregi ok angr

af tålman yndis ferSa

,

peim mim lielzt til liendilangr

harmrinn pessi verSa.

34. Holdar båSu af hringa ey

hygSi garprinn mildi

,

vita ef ålma eldri mey

eySir gipta
4

vildi.

35. pegi 5
kvafc hann 6

ser pessa grein

penkjast
7 mundu at

8 nåSum

,

heldur stygS ok ulfuS
9

ein

af ollum peirra råSum.

36. Sunnan reiS til SauSa feils

syeigir hildar klæSa,

talar liann på vi'5 troSu pells,

tokst par mjuklig ræSa.

37. Yænu segir liann vifi allt

*) saal. T ; fessi, A>M. 2

) Jjvi fjær, Mi fvi firr, T. 3
)
bæ$i,

T, M, IC.
4
) giptast, T, M.

s

) rettet for feyu i fegninn,
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sligt vil du vist fortryde,”

saa talte lysest Mo.

31. uDu skal, selvraadig Pige!”

gjensvared Faders Rost,

* udesmeer fra ham bortfjernes

^ som ham du onsher nær.”

32. Paa Raad da Haldor hitted

som gjenned Elskovs Lyst;

sin Datter bort han sendte

mod Vest til Soidefjeld
10

.

, 33. Saa standsed Faders Vrede

hvert frydeligt Besog,

med Længsel vaagned Kummer,

ak! aldrig stilles den!

34. Man bad den unge Kæmpe
at glemme kjærest Mo,

• og med den ældre Soster
i

°

igjen forlove sig.

35. uDet Anslag,” saa han svared,

uci fore kan til Ro

,

ukjærligt Sind og Vrede

forstyrre vil den Pagt.”

r* , 30. Paa Hesten han sig satte

og red til Soidefjeld;

4 sin Skjonne der han finder,

og Talen kjærlig blev.

37. Han vænest Viv fortalte

M. 0) udel T, M. 7
) Jcygi, T, M. 8

) af, T, M. °) saal.

r
l'i ulfbiifc, Dl i lilbrift (det samme) A»
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af viljan
1

frænda sinna,

bruSi varS i brjosti kalit,

bliknar mærin svinna.

38. Sé Jer ast a okkarri naS,

sem allir pykjast spyrja

,

ekki cr petta oska raS

,

at ættmenn pinir byrja.

39. Veiztu seims ef systir min

sampykk verftr baldri,

på er pat vist, kvaS vella lin

,

viS raunum 2
njolast aldri.

40. Far pu lieldr ok biS min bralt

ok brjot sva ætlan setta

,

tokum upp alian
3 annan hatt

ef ekki vinnur petta.

41. [SiSan ekki seggrinn
4
beiS,

[sorgir yndit
5

banna

,

Helgi pegar
6

til Hallar reiS

ok hefr upp bonorS svanna.

42. Kléna vil ek nu kyrtla
7

skorS

kaupa dyrum mundi,

frelsa allt eS fyrra orS

ok fa sva vald a sprundi.

43. Vel mun pikkja, pegninn kvaS,

pessara måla leitaS,

veit ek ekki vist um pat

hvert verfcr ei sllku ncitaS.

*) vllja, dc ourige. 2
) meigum, T, 31

,
IC 3

) lieldr, 2’. fl

)

fra [
Seggrinn pvi at sonnu, T, il/.

5
) fra [ sorg vill yndi,
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om Frænders barske Raad;

hun folte Brystet isne,

og blcgned flux af Harm.

38. uEr kun din Elskov trofast

mod mig, som Rygtet gaaer

,

ei dine Frænders Anslag

til.Held os lede kan.

39. Tlii hvis min Sosler give

dig vil sin Haand og Tro

,

da er det vist at aldrig

vor Stræben Maalet naaer.

40. Gaae heller hen at bryde

den Plan; af Faders Haand

min egen du begjere

;

see om det lykkes vil.”

41. Ei Helge længer toved

,

for Kummer Glæden veg,

til Hall han sig forfoied

,

og talte Frier-Ord.
y

42. uMod herligst Fæstensgave 11

din Datter mig nu giv

,

at fordums Rygte glemmes,

den Skjonne bliver min.”

43. uVel ville,” Haldor svared,

uFollc synes om dit Bud;

for vist jeg veed dog ikke

om det antages bor.

T, M. 6
) heiro, T, il/. ’) klæSa, T, M, K.
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44. pess liafa fornmenn fyrri spa3

er flest allt pottust kunna:

gefast pau illa girndar ra5

er garpar fljoSuin unna.

45. po at [vi3 hljotum* lieilla bann

bart [meS grimd

2

ok æSi,

munuin viS eiga
,
at mælli liann,

mest i hættu bæ3i.

40. Dreingrinn gaf sva dårlig
5
svor

dygSar manni rikum

:

ljufara væri [hann lægi
4

i kor

en létti upp s orSnm sllkum.

47. Sva skal ek m e'5 afli hér

ykkarn viljan hrjota

,

hennar skaltu, at heilum mer,

livorki fa né njota.

48. Fyri pann alian hliSu brest,.

er bruggast hefr me3 6
pjosli

,

Halldor fai pat Helgi vest

liugsar
7 lionum i brjosti.

49. Faftir hans biSr hann freista helldr

at fa hina eldri bruSi

:

p.a mun hyggja af harmi svelldr

hair af menja pruSi.

50. Vel mun petta varia sagt
i

at væla bruSir tvennar,

*) litfn hljtili, T, M, IC. 2
) af girnd, T; inc3 girndar, M, It,

3
) daleg, Tt M. 4

) piUægir, R. s
) f,a [ lattu af, li.
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44. De Gamle, alt som troede

at vide ,
liave spaaet

:

bcgjerlig Elskov stifter

kun daarligt Ægteskab.”

45. uSkal end vor Lykke svinde

men grumt bedrages vi

,

i Faren selv vi liave

den allerstørste Deel12.”

46. Ret ilde Haldor svared

den ædle, gjæve Mand,

cid heller ben ban tærtes
0
end talte slige Ord !

47. uMed kraftig Arm nedbryde

jeg eders Villie skal

,

mens sund og karsk jeg lever

hun aldrig bliver din!”

48. For al sin Mildbeds Mangel

1 liadske, barske Sind,

gid Haldor faae hvad Helge

ham lonlig onsker værst!

49. Da Helges Fader raadte

:

util ældre Sosler fri,

snart vil din Kummer svinde,

den yngre glemmer du.
1 ’

50. Vel raadt er neppe dette

,

at lokke tvende Moer —
af

> Z1

, DL 7
) saaU T, M, R; hann hugxar, A

\
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ek hefi ast [meS orSum 1

lagt

aftr viS
2
systar hennar.

51. Sa fékk eigi at giptu gaS

er gabhi fessu trufti,

fult
3
var fetta frænda rå3

,

feir
4
falsa af honum brufci.

52. Vælta
5

feir meS vélum hann

er vinirnir skyldu lieita,

ofyrisynju y tir
6 vann

annars bonorSs leita.

53. SiSan geingu festar fram

,

fréttir Katla en væna;

[sogunni vikur
9

suSr i Hvamm
til silki tjalds ens græna.

54. Kappinn aSr en kaupit hefst

meS kraunkum or8um vendi

:

alla fel ek, ef illa gefst,

abyrgS y§r a liendi.

55. Hvat sem garpr ok gullhlaSs foli

gjorSu råS um fetta,

fessi ur8u oskop oli

yfir me$ sorg at detta.

56. Éldri bru&i eiga geingr,

oskop [ma slikt
8

kalia;

reysti
9
ek ekki um raunir leingr,

riman hiytr
10

at falla.

‘) vi« unga, 72.
2
) udel 72.

3
)
saal Ty M; fullt, J, 72.

at, T,DI. 6
) Villtu, T, M.

c
) iti, i!/, 72. ’) sagan litSr, My 72;
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for har jeg liendes Soster

min Troslcah lovet fast.

51. Ei Lykken ret den agled

som troede sligt Bedrag;

fuul var den List af Frænder . .

fra Brud at skille ham.

52. Med Svig de ham forlokked

som hare Venners Navn

,

at uforsætlig Helge "•

en anden beiled til.

53. Saa Fæstensol blev feiret,

skjon Katla spurgte det;

i Hvamni, mod Sonden, hæves

det gronne Silke-Telt13
.

54. For Bryllup holdtes, Helten

udtalte Sorgens Ord: '

ugaaer dette ilde, eder

alt Ansvar hvile paa!”

55. Hvad Raad end Mand og Kvinde

* oplagde mellem sig,

brat uheldsvangre Skjæbne

til Harm dem overfaldt.

56. Han ægted ældre Sosler,

uliort det nævnes maa:

mit Jammerkvad maa standse

oa Sangen tie nu.O O

sagan ritSr, T* 8
) mcigapatj Z!>

9
) røcfci, li 10

) vertir,

t, m
,
r .
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ONNUR RIMA.

1. Hvat mun purfa liarma slag’

[i liatta
1

skipti at færa

,

po at ek
2

yrki annann brag,

einginn vill hann læra.O

2. Eingi er sva [af glaumi
3

gla8r
4
gjorir ser kæti långa,

[pegar er allui;
5

annar maSr

[ef all t vill åmoti
6
ganga.

3. Hofmenn 7

stunda i hafail punkt

heims me5 fogrum nåSum

,

en R
pat veraldar vifit ungt

9
Venris

10
fy 1gir raSum.

4.

Skald-Helgi vi8 skikkju na

skildi på er hann unni,

aldri si'San ugglaust må
au8ar vera hjå gunni.

5. Eigi meir
11

en årinn tvenn

åsamt var liann viS bruSi,

pviat porkotlu preySi liann enn

pegninn luilta
12

pru8i.

6. [Sva hefr Venris viljaS
1

3

peim

liann
14
vekr upp sorgir allar,

skipti gdzi ok skilaSi lieim

skrautanå
15

til Hallar.

7. Seggrinn hafSi ser viS
,G hond

sætu verndarlausa

,

l)fra [ halt i, T. 2
) menn, T. 3

) gumna, T, M. *) T till.

ef; M né. s
) at ci verfti, R .

6
) all t ef mdt, R. 7

) Hofinn, T.

®) saal, T, M, Rj sem
,
A.

9
) er, till, A» 10

) Veneris, T,
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ANDEN SANG.

1. Hvi skal min Harpe klinge

om Oldtids Sorgesagn?

om andet Kvad end digtes,

det ingen lære vil.

2 . Vist ingen er saa munter,

om Glæden end blev lang,

lian anden Mand jo vordcr

,

naar alt imod ham gaaer.

3. Til Hoihed Hoffolk stunde,

til Verdens Pragt og Bram,

men ung og munter Pige,

vil folge Freyas14 Raad.

4. Vist Skjalden Helge skilte

sig ved den elskte Brud,

ei uden Frygt og Fare

han hende maatte sce.

5. Kun tvende Aar henrunde

i Ægteskabets Stand;

med Længsel Helge savned

Thorkatlas hulde Barm.

6. For ham saa Freya vakle

al ny og gammel Sorg,

tilsidst han Konen sendte

til Hall og skifted Bo.

7. En Pige uden Værge15
,

v han Huset styre lod

1 *) lcngr , T,M. 1

2

)
lijarta, M. ii

) fra [ olt meS Veneris

vilja, T, l4
) iidelt T, M. ,

15
)
skautagna, T, M, 1C

)
till* de

oi'rige.
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hyggst liann svå me§ hrygSar bond

liormum burki at ausa.

8. [Aldri varS honum 1

ynd is bot

* at auSar politi neinni,

pvi fyri bverja heimsins snot

liugrinn lék å einni.

9. Bussann [la viS
2

Borgarfjorft

bumn til hafs å sandi,

rekkrinn hefr fa
3

ra'SagjorS

at ryma i burt af landi.

10. Holdar logSu i Hvitå skeiS

lilaftni
4
å lægi goSu,

Helgi sile
3

til Hallar reiS

at hitta bauga troSu.

11. Horskust vil ek nu hrmgaskorft!

lialda i burt uni stundir,

vita ef ræsist
6
rekka or<5

[réni ast
7 sem fundir.

12. pu munt sigla suSr um floS,

svarar hun menja baldri,

ek mun lifa vi8 langan moft

ok letta sutum aldri.

13. BiSr hann væna bauga gna

at bregfta treganum liæsta

;

pat mun fara, kvaS fljdft, sem må
ok féll i dvit næsta.

14. HrygSin meir å Helga beit

') Ilonum var$ cigi, 2\ ]M. 2
) fra [ kemi* i, de ovrige;

3
)

i, de ovrige. *) hlaftin, M, R . *) upp, T
} M. 6

) ræsast, Ti
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og troer af Sorgens Lænker

! . at kunne slippe saa.

7. Men ingen Mo opklaret!

hans morke, tunge Sind,

[ ? kun een,„og ingen anden,

var! ret hans Hjerte kjær.

9. Et Skib i Borgefjorden

fra Havn seilfærdigt laa,

og Helge Raad oplægger

af Landet ud at gaae.

10. Den ladte Snekke lagdes

i Hvidaas Munding ud10

til Hall sig Helge skyndte,

med Konen17
talte saa:

11. Jeg vil, du vakkrc Kvinde S

mig fjerne nogen Tid,

t
see om med Rygtet ikke

min Elskov svinde vil
18

.

11

12. wDu seiler over Havet

mod Syd,
11

gjenmælte hun,

umig Kummers Byrde trykker

, og aldrig lettes den.
11

13. Han bad den væne Kvinde

at glemme sværest Sorg,

i o’aae, som det kan I

11 hun svared

,

an J

i Afmagt næsten faldt.

14. Da Helge slide maatte

rætast, M. 7
) ok rena, Ti er reni, M.
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en lieimskr vir8a kunni

,

Ja er liann af ser Jorngrund sleit

pegn 1 sem li'fi unni.

15. Helgi kemr å Hvi'tarvoll

ok hljop i skip meS dreingjum

,

Jegar var [lei8 am 2

laxa lioli

[ok lék me8 snunum 3

streingjum.

16. [Uppi sto8
4
a Jiljum Ja,

Jrautir gleSina banna,

liorfir æ, me8an liau8rit
4
sa

heim a bygSir svanna.

17. Ser Jat nokkur seimavolr
0

ok segir
7 um efni Jelta

:

Jvi ertu, Helgi, firna folr

sem feigS muni a Jik detta?

18. [Hætt er Jeim vi8 harmi hnys
R

heita ast at skilja
9

,

[hinum er gotfc
10

at gæfu XI
kys

ok geingr allt
12

at vilja.

19. Si8an
13

rendi su8 fyri sand

sunnan rétt um ægi

,

boldar toku Halogaland 14

,

ok bittu c8 bezta lægi.

20. Eirekr jarl me8 agætt li8

atti Noregi
15

at
10

styra,

x

) Jegns, R .
2
) lcitSi d, Dl, 2

) fra [ lett mC5 fogrum, T. 4
)

Stendr liann upp, T/M. s
) holdurinn, T

;

holdr, D1,R. °)

olr, TjR, 7
) saal, T, Dl; svarar, u4, 8

) fra [ Jat kvc$ hæl

t

til harmsins vis, T, 9
) fra [ Ilann kva$ hatt, af harmi ris, heift
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fra sig den Kvinde som

ham elsked
;
— ingen Daaré

hans Angest fole kan. —
15. Han drog til Hvidaas Bredder19

og Skibet flux besteg:

strax Ankret hæves; Vinden

udfylder spændte Seil.

16. Da stod paa Dækket Helge,

hans Munterhed er tabt;

han uden Ophor stirrer

did hvor den Kjære boer.
t

17. En Reisende, som mærked

den Særhed, talte saa:

uSiig, Helge, livi du blegner

som var du Doden nær? 11

18. uVarm Elskov at adskille

opvækker hittrest Sorg;

godt har kun den, som valgte

sit Held og nyder det l

11

19. Fra Landet fjernes Snekken,

mod Syd og Ost den skred

,

til paa Haloges Kyster20

den sikkrest Havn modtog.

20. Jarl Erik*21
,

fulgt af Tappre,

for Norge raadte da —
klo$ kann ei dylja, M, Kt

10
) fra [ gott er Jjeim ll

)

fra [ gdtt er Jeim sem gæfan, JW. 12
) flest, 2’, 217.

13 )J>at5an, T,

Dl. ,4
) Ha lega, T, DL ,5

) Norvegi, T ; Noregs, DL ,0
) udel, T.

Grønlands historiske Mindesmærker. 2 Bind,
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kaupmenn liéldu norår i NiS

a niflungs fund inn dyra.

21. Borinn var upp til bæjar feingr,

bussu gjora peir toma
,

Helgi skald fyri herrann geingr

ok beilsar a
1

jarl meS soma.

22. Målit pilt er mikit ok snjallt,
%

meiftir talafti sveråa

,

[do
1 munt garpurinn ekki um 5

allt

a.uSnu sterkur veråa.

23. Helgi svaraSi hilmi på,

harma [fæSir långa
4

,

eiga vildi ek æ$ri spå

ef eptir skykli gånga.

24. Sé ek pat fyri, kvaS sjolinn glafcr,

svå mun æfinn lfåa,

pu munt, Helgi, prautamaftr
5

pikkja frægr viSa.

25. Kappinn liug§i
6 kempum jafn

af
7

keskioråum sllkum,

par fékk Helgi hirSmanns nafn

ok heiSr af jarli rikum.

26. Jarlinn lieldur jolatiS

[me8 ågælustum
8 faungum,

på var heiSrut liollin friS

meS liverskyns drykk ok saungum.

27. Jarlinn talar vi§ guma gla8r

*) udel. 2\ M. 2
) saal, A ; fil de ourige%

3
) till, de ourige,

4)-fæddi stranga, T,M. *) T, M till, ok. 6
) saal. T,M

}
hug*-
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til liani de Kjobmænd stunded

,

og drog til Nidaros22
.

21. Til Staden Godset fortes,

og Skibet tomtes ud —
For Jarlen Skjalden Helge,

gaaer frem og hilser smukt.

22. uVel er,” saa Fyrsten talte,

udin Tale skjon og snild,

dog ei, du Kjekke! bliver

i alt dig Lykken god.”

23. Ham svared Helge (Sorgen

gjenfodtes i hans Sind)

:

uen bedre Spaadom onsked

jeg, hvis den sanddru var.”

24. Den glade Jarl gjenmælle:

udit Liv forud jeg seer,

af Modgang provet vorde

du skal, men vidtberomt.”

25. Vel Helge overveied

den muntre Fyrstes Ord,

han blev af Jarlen hædret,

og Hirdmands23 Navn modtog.

26. Ved Hoffet holdes Julen

med Overflod af Godt,

og Lystighed i Hallen

af liflig Drik og Sang,

27. Fro Jarlen er og taler

ist, A. ’) at, Ty
M. B )fra [ ollum beztu, Ty jafnt meC

keztu, R,

(
30 *)
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ok gjdrir sik keskilåtan

:

einn er sa lier inni maftr,

aldri sé ek liann katan.

28. pat ertu, Hélgi, liirSmaSr* vor,

[liugr meS 2

anauS strangri;

hjartat pinir liarinrinn stor,

hvaS er per garpr
3

aL angri?

29. Lagt liefi ek vI5 unga mey
ast \ hjarta mind

,

bonnut mer var bauga ey

,

ber ek pvi såra pinu.

30. Yrkja skaltu
4 um ykkra dyg5

eitllivert snildar fræSP,

garprimP ba3 liann gleyma lirygS

ok gaf Iionuin skarlats klæSi.

31. par var itruin
7

jarl i nieSr,

, er" ut leiS vinturimi
9
kakli,

kæti eingi kappann gleSr

kom lionum fatt at lialdi.

32. Seggir leggja a sildar brun

sjåfardyr me3 streingjum,

kappinn vill fyri kost ok mim
komast i skip nie5 dreingjum.

33. Albuit liggr uti par

Islands far til byrjar

,

jarlinn kvefcr ok orlofs baS

eySir dufu liyrjar.

1)hir'5mann, 2)fra [ hriggr af, M. 3
) mest, T. 4

) mattu,

T, M, R. 5
) Itvstti, T, M, K

}

6
) gramr, R .

7

) jlir
t T*

9
)
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i Skjern t til sine Mænd

:

Ukun een Mand er her inde,

hvem aldrig glad jeg seer.

28. Du er, vor Hirdmand Helge

!

den ene, sære Mand

,

af evig Sorg du plages,

siig, hvad den har forvoldt.”

29. uMit Hjerte trofast Elskov

har fattet til en Mo
,

mig hendes Haand blev neglel,

den Smerte piner mig.”

30. uOm eders Dyd du synge

et ziirligt Kvad, og glem

din Sorg,” saa Jarlen talte,

og kostbar Dragt24 ham gav.

31. Ved Jarlens Hof blev Skjalden,

den kolde Vinter gled

;

end muntredes han ikke

af nogen Lystighed.

32. I Vaarcn Skibe rustes

med Toug og Takkel ud
;

for alting onsked Helge

al komme bort med dem.

33. En Islandsfarer venter

paa liheden efter Bor,

vor Skjald for Jarlen traadte

,

og ham om Orlov bad.

ndel, t. 9
) vetur, il/.
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34. [Sæmd er
1

J er, ef ser pu pa8,

at sitja i riki minu

,

ekki ma, at
2

jarlinn kvaS,

viS auSnuleysi pmu.

35. Bytti hann lionum [hin beztu
5 ping,

hlitt var peirra i milli,

skjoma einn ok skygfian bring,

skaldit pakkar stilli.

36. [SiSan piggr
4 hann sæmdar gjorS,

ok sigldium vollu drafnar,

bragnar toku BorgarfjorS

,

bussan gekk til liafnar.

38.

Katla spyrr at kominn er ut

kappinn pryddr ståli,

pegar vill fljoSit, fullt me8 sut,

finna hann Helga at måli.

38. Skoråa gulls til skipsins rtSr

skorlir eigi mæti,

seggrinn fro8r
s

ok svanninn bifår

sezt å tal meft kæti.

39. Skåldit gaf henni skæran
6

motr

ok skikkju harla væna 7

,

ekki hafåi oldinn snotr

aSra slika sæna\

40. pu hefir gefit mer ping svå rikt

,

[å petta
9
fljoSit minnist,

f

i

I

*

') Somir, T. =) ek, T,
DL 3

) saal. T, DJ; e« bczta, A . *)

Sina tékk, T, DJ, R. s
) Jegar, T, DJ, R .

6
) skiran, R, Dl ;

\
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34. Dig,” sagde Jarlen, ..sommer
U O 7 O 7 vw

den Plads jeg undle dig;

det Uheld, dig forfølger

;

jeg dog ei standse kan.”

35. Af Kostbarheder skjenked

ham Jarlen Sværd og Ring25
,

sin Tak ham Skjalden yded,

og venlig skiltes de.

36. Ombord med Held og Hæder

han gik
,
og Snekken lob

rask over vilde Vover

til Borgefjordens Havn.

37. Sin Elsk tes Ankomst spurgte
* •

Thorkatla sorrigfuld,

hun onsker end at tale

< med pandserklædte Helt.

38. Til Skibet drog den Skjonnc

,

der mangled intet godt,

ved onsket Gjensyn Glæden

' omstraalte trofast Par.

39. Til Velkomst Skjalden skjenked

den lijertekjære Mo

,

en Kaabe og en Kappe26

hvis Mage for ei saaes.

40. uDen Skjenk du mig har givet”

hun sagde, umindes vil,

(skipann, T). 7
)
klena, il/.

8
) séna, T, M. 9

) pessa, T, il/.
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liygg ek rétt at hvergi slikt

liér a landi finnist.
*

41. KlæSin pau er ek kappa gef i

koma til vænni eingi,

[pat er cinn
1

feldr af vænum vef,
1

vil ek pu eigir leingi.

42. Katla talaSi kært vi§ liann
,

[kunni rå8s
a

at leita:

viS erum komin i vanda pann

er voSaligr må heita.

43. Mik hefir viljat frænda flokkr

firra ollum nåSum,

ok er pvi skylt at skemptan okkr

skilist af peirra raSum.

44. Somir per, kvaS seimanå
5

,

at sefja orSit ljota,

hellzt fyri pvi at liéfcan af må4

3
hvorki annars njota.

45. Nu er pat reynt, kvaS rekkr, af mer
,[ræktar band 6

, meS pjosti,

åstin verSur afhuga 7
per

[aldri ur minu" brjosti. * i

46. [Hér
9

skal eingi a jorftu mann
okkrum fandum raSa,

j

[po at viS fåum 10
harminn pann

at liorfir sizt
11

til na&a.

*) par er me$, T, M. R t

2

) fra [ ok kunni måls, T, M, li.
3
) silkigna, 2\ M. «) frå, T, M. s

) må, till T, M. 6
) fra [

ræktr båls. il/; ræktar brands, T. 1

) aldri, T. ") fra [ alhuga
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i dette Land man ikke

vil finde noget sligt.

41. En Klædning jeg dig byder,

som her ei overgaaes 27

,

en Kaabe, trofast vævet,

du eie længe den !”

42. Thorkatla kjærlig talte

til ham om vigtigst Sag:

avor Tilstand vist er bleven

licel vanskelig og svær.

43. Mig Frænder skille vilde

ved min Lyksalighed;

de raadte; Pligten byder:

vor Fryd ophore maa.

44. At dæmpe Rygter fæle

ml og vil somme dig

,

da dog herefter aldrig

vor Pagt fuldbyrdes kan F*

45. wDet provet er,’
1

han svared,

af Lidenskab optændt,

uat ene dig jeg elsker

og aldrig glemmer dig.

46. Derfor paa Jorden ingen

vort Samkvem hindre skal,

om end vi prove skulle

den smerteligste Sorg.

n| fcr i, T, ?) 5vi, T, 10
) fra /*hé$anaffa pau, T,M,R; maa-

rettest

:

J>6 at vic5 liljotim (hljotum eller hrepptuxi), 1 *) till, T.



474 SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND.

47. pvi at å bæSi borSin er

bolit
1 meS sårum sprcingi

,

fallit
2

yfir pau frygSar ker
3

er [fyllt hafa sorgir
4
leingi.

48. BaSa arma bruSurin Ijos

breiddi um balsinn hvita,

pegn i svarar py$a dros:

pik må ek sjaldan Kta\

49. SkorSa gulls fra skipinu rei<5,

skaldi unni mætu,

for pat allt
6

a fyrri leiS,

fann liann jafnan sætu.

50. Margur lagfti meinsemis
7

orS

maSr til peirra funda,

unga ré8
8

liann auSar skorS

æ pvi meir at stunda.
.

51. pvi var hættr liarma fundr

hei5urs manna tveggja,

allir vildu ama \ sundr

astum peirra beggja.

52. FriSlu sma fra ek hann let

fyrr hja bonda einum,

ytar segja liann Arngeir hét,

ok at l i bygS 1 Steinum.

53. Bondinn hafSi bruSi villt

ok barnat silkinonnu,

’) bol, T, M.
2
) fellr, 7\ 3

) fra [ fcikn J>au lier, M, 21, *)

fra [ fermast sorgum, M, JR. 5
) Denne 48* Strophc udelades
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47. Af Skjæbnens Uveir svulmer

gjensidig Taareflod,

de elskovsfulde Hjerter

dog ingen Lindring fandt.

48. Et sneelividt Par af Arme

* da lagde favrest Mo

om Kæmpens Hals, og sagde:

udig tit ei meer jeg seer:”

49. Fra Skillet drog den Skjonne

og havde Skjalden kjær,

som fordum, gik det siden,

de taltes jævnlig ved.,

50. Med Ukvemsord nu mange

omtalte deBesog;

lian til sin kjære Pige

des flittigere kom.

51. De hæderlige tvende

med Sorg og Fare saaes,

thi deres fælles Elskov

forfulgtes af enhver.

52. En Bonde Arngeir nævnes,

paa Steinum28 var hans Bo,

en Kvinde29 Helge havde

betroet hans Varetægt.

53. Den Arngeir Kvinden lokked,

et Barn hun fodte ham,

gansle af T, M, R. 6
) ja fat, T. ’) meinlegt, T, HI. ") tole, T,

HI, R.
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mælt viS Helga margt* ok filt

mest af gabbi sonnu.

54. SiSan hefir hann 1

sauna frétt

[af seggnum 3
tungu skæSa,

fotti skomm at skiljast slétt

vi8 skfår hiIdar klæSa.

55. Heiman ri8r lietjan froS

,

ok hittir bæinn i Steinum,

uti fra ek at Arngeir stoS,

[itum varS a8
4
greinum.

56. Barnat hefir fu bruSi få
ek baS fik fyrri at gæta,

nu mega lioldar beyra ok sja

liverju at fu villt bæta.

57. Dæmi ek lienni ei dyran rétt,

dreingrinri ansar fessu,

fottu ganir, sem geingr frétt,

galinn fyri liverri klessu.

58. pat hafa lioldar liermt a f ik
%,

bristir talaSi svérSa

,

at fu kalisir Kotlu ok mik

,

urii kærleik okkra ferSa.

59. Margr hefir far mikit
4

af sagt,

rnun fo ekki fvcrra,

aldri er far sva filt til Jagt,

eigi megi f6 verra.

60. [Mer somir far ekki
6
at segja

7

a mol,

’) mikit, T, j)/‘ K. 2
) sadl. T, M; hi«, A. 3

) saah T, Mi
lil scggsins, A% 4 )/ra [ orfcin liins ver, M} R .

5
) mjok, T, M,



SRJALD-IIELGE, GRoNLANDS LAUGMAND. 477

dog lian om Helge talte

kun slemme Ord og Logn.

54. Fornærmet Helt vil standse

den Klaffertunges Id

,

ustraffet vil han ikke

hans Udaad blive skal.

55. Han fra sit Hjem uddrager,

til Steinum Gaard han kom,

der traf han Arngeir ude,

og flux en Tvist opstod.

50. Hvi lokked du den Kvinde

som jeg betroede dig,

lad Folk da see og hore

hvad Bod du yder mig!
11

57. uHoi Bod ei hende sommer,
11

da svared Arngeir, uskjont

som gal du foiter efter

hver Tos, som jeg har spurgt.
11

58. uFor det dig Folk beskylde j

11

gjenmælte Helge vred,

uat mig og Katla haaner

du for vor Kjærlighed.
11

59. uDerom lod manges Tale

og ei formindskes vil

;

det lastes ei saa ilde

at værre det jo bor.
11

60. uDig sommer,
11

Helge mælte,

-k* 6
) So'mir fer ei, 11.

7
) svara, T,
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svarafti
1

garprinn hreini,

po vildi ek a
2
pinu vinna bot

vondu tungu meini.

61. Skaldit bregSr skjoma på
ok skygSan reiddi mæki,

ondu sviptr Arngeir lå,

af fra ek hofufcit tæki.

G2. Listar maSrinn lauk upp dyr

ok lysti bondans vigi,

or&slog minka aldri fyrr

enn annar nokkur hnigi.

G3. pat er i hrofcri Hallar-Steins

lirings
3 um frækinn stjora,

at fyr! [hrop ok lirygSir
4 meins

Helgi dræpi fjora.

64. pegn så hver at pann veg line

par fyri sverfti hreinu,

bauS hann hvorki bot ne fé,

ok bætti ongvan neinu.

G5. Sår var peirra sorgar fundr,

så veit gjorst er unni.

Hér skal bresta bragr i sundr,

biS ek liann einginn kunni.

pRIDJA RIMA.

1. Litil er mer lyst å brag,

leikr, bæSi nått sem dag,

*) seigir, T. 2
) udeh T, M. 3

) hugs, T. *) fra [ hrdpan
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uei vel at tale saa,

din onde Tunge-Skade

jeg dog helbrede maa.
11

61. Sit Sværd uddrager Skjalden,

og svang det blanke Staal,

af tog det Arngeirs HovedO O

og Sjælen fra hans Krop.

62. Drabsmanden Doroplukked

forkyndte lioit sit Værk30
,

Ord-Slag vil ei ophore

for nogen segne maa.

63. Saa Hallar-Stein har sjungel 31

om Helges kjække Daad,

At fire Mænd han fældie

for slig Bagtalelse.

64. For ingen, der saaledes

for skarpe Klinge faldt,

han Boder byde vilde

,

ei heller nogen gav.

65. Med Sorg de32 saae hinanden ,

en Elsker veed det bedst.

Her skal nu Kvadet briste,

gid ingen lære det.

TREDIE SANG.

1. Min Lyst til Sang er ringe,

thi Kummer Nat og Dag

hrygftar mcins, T, M, K.

i
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harmrinn mer um hjarta by,

ok lieiSir aldri sorgar sky.

2. [Klifar sa margr kvæftinn lin

[er kvendit* liefir ser aldri at vin
2

frygftir
3

ongvar forstå kann

[fljoft
4

livort er leiftr eftr ann 5
.

3. [Kenni
6

nokkur kæti brest,

kalla ek petta undur mest,

bolda liS Jpo bitti V sut,

liverr skal sla fyrir oftrum ut
8

.

4. Ek trui rélt at [eingi hond 9

orlogs megi pau [slita bond 10

er sva liafa verit meft sorgum hnytt,

sigrat bæfti gamallt ok nytt.

5. [Mer er dælska um dreglab'n,

at dikla nokkut mærftar vin,

skarlats einginn skorftu gleftr,

skal ek pvi ekki fast |>ar meftr
11

.

6. Riman su er [ek reysta
13

skal

ris hun upp meS sorgar tal,

bundin saman [meft beiskan
13

mdft.

b rufti ok garp
14

i byggju sloft.

7. Skrifat var næst i skemtun svo

skaldit fra ek at dreingi vo,

O kvedit, T,M. 2
) fra [ scm kanske skilr Asa vin, M ; scm

kanske ei skilr Asa vin, i?. 3
) Her "begynder det forste Frag-

ment af Membranen 13,
4
)fljd3i, JO, T.

5
) fra [ lljofla hvdrt at

nokkru ann, M. *) saal. M, T

;

kunni, A.

7
)
udel. M, R*

6
)
Denne Strophe er den anden i T (som forhen i

9
)

eigi
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mit Hjerte haardt omspænder,

ei viger Sorgers Mulm.

2. Har nogen Brost paa Glæde

og kommer svart i Nod,

mest maa man undres over

at andre laste ham.

3. Tit den sit Digt fremskraaler

hvem aldrig Ven det gav,

veed ei om det hans Pige

er kjedsomt eller kjært.

4. Ei troer jeg han kan lose

de Skjæbn'ens Baand der saa

haardt spændtes, at de fængsle

saa ny som gammel Tid.

5. Om herlig Kvinde kvæde

vel dristigt er af mig

;

kan ingen hende glæde

ei jeg det prove bor.

6. Den Sang jeg nu vil synge

kun vorder sorrigfuld,

af Mands og Kvindes Jammer

den sammenfoies skal.

7. Sidst Kvadets Toner lcide

om Skjaldens barske Hævn
hann, B, T

,

10
) skilja bann, J3, T; megi skilja bond, R, Denne

Strophe er den 3die i T (som forhen i B.) 1J
) udel. af de ou-

r*ge. Hele Strophen till af ud, 12
) reisast, R

,

13
) af

bciskum, B , T

.

14
) kan i A læses garp.

Grønlands historiske Mindesmærker. 2 Bind.
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fa sem liofSu liropat fau
Helga ok Kollu bæSi tvo.

8. Eptir Jbetta målma* morS
3

minka tok eS digra orS

,

at feir [færSu flimtr um 1

hanu,

fo fyn ti i [opt sinn" virta mann.

9. Rika liitti refla grund

rekkrinn nær a hverri stund,

talar viS nyta [nistils na
5

,

nu var einginn matinn [upp a\
10. Ef 7

kunni hann 8
nokkut klént at fa,

kaupir Helgi, pegar hann må,
[bæSi gull

5

ok brendan seim

,

bar hann at henni i bondum tveim.

11. Ilermund atti ihéraSi bu
lietiann styrSi goSorSi

10
su

,

Hluga svarta erfSum ræSr
,

.

Ormstunga var garpsins bræSr.

12. FurSu illa féll i skap

frændum feirra er skaldit" drap,

at
13

til
j
arSar" hverr at" line

Helgi bætti ongvan fé.

13. KifuSust at meS kappi fa,

kvomu s i'San Hermund a

eptirmalit'
J

Arngeirs frændr,

ollu fessu rilcir
16
bændr.

*) manna, M. 2
) njiir«, B. =>) fra [ færi at flymta, B, M, T,

R. 4
)gamlan,7l/,J5. s

) fra /"nisti hann na, B, T. 6
) å, T,M,R.

7
) udel. T, M, B. ») udel. T, M, R. 5

) fra [
burtSng p.'ng, B, T.

,0
) saal. B,T

;

gotSorCu fmaaslee goftorJSu <n) i Fleertallet , A.
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mod dem som ham og Katla

bespottet havde frækt.

8. Sligt og den Virkning viste

at Rygtet lagde sig,

ei flere haane torde

hans kjærlige Besog.

9. Snart næsten hver en Time

de Elskendes nu blev

,

for kjærlig Tale Tiden

blev ingen Grændse sat.

10. Hvad skjont og kostbart fandtes

tilkjobs, det Helges blev,

med Guld og Solv han bragde

sin Ivatla det til Skjenk.

11. I Herredet bar Hermund

en Godes Navn33
;

lian var

af Illuge den Sorte

en Son, Ormstungas Bro’er34
.

12. ForMænd, som Helge dræbte,

ban ingen Boder gav

,

den Adfærd deres Frænder

ei ret og billig fandt.

13. Nu Arngeirs Slægt sig reiste

til Eftermaal og Hævn

,

det voldte mange Bonder

og Hermunds blev den Sag.

|
_ - —

^

—
") Helgi, de ovrige. “) ]jvf, B, T, R. 1 3

) heljar, B, T, R.
14

) sem, M. 1 5
) maaskee rettere: cptirmali. 16

)
xuargir,

mange, B, M, R.

(
31 *)
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14. petta kom a ping i dom,

pegnar gjØrSu at harSan rom ,

einginn var så at varSa
1

vill

,

virSum pottu målin ill.

15. VerSr Helgi af vigum sekr,

vottar petta domrinn frekr,

fyrigjort bæ8i fé ok Hf,

fregna mun pat hair ok vif.

16. Kappinn rei5 til Kotlu vestr,

kærleiks var par fundrinn mestr,

grcindi liann lienni sina sekt,

sætan grét ok talar meS spekt.

17. pat mun verSa [at raiin er
2

rokkr*,

ristill talar af sutum 4
klokkr,

uti [er nu
5 okkur nå8,

illa gefast pau
6
liarma rå8.

18. pat er mer einna sårust sut,

ef sva skal gånga æfin ut,

at pu liggir lielju hætlr

hér å landi, en ongu hætlr
7

.

19. Kappinn skaltu keskiorSr

koma til skips å Gåsum norftr

,

forSast peirra fjorråns
8 dom

,

far nu mefcan at hezt er tom.

20. på mun ek auSgrund aldri sjå,

er
9
jafnan vildi ek vera

10
i hjå,

*) vernda, B ; verja, deovrige. 2
) fra [ at regni, det Mulm vil

vel blive til Regn, B, T. 3
) fra [ til Ragnarofckurs, M,

4
) sorgum, B,T,K. *) fra fmun nu, B, Tlu ;

m. mc«, M. 6
)

nit,
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14. Den kom, paa Thing, for Retten,

og strængt forfulgtes der

,

den ingen værge vilde

thi slet man den befandt.

15. I Drab var Helge skyldig,

bevidne Dommens Ord

;

ham Gods og Liv fradomtes

,

det snart han sporge fik.

16. Mod Vest, til Katlas Bolig,

han red, sin Kjære fandt

oc strængest Dom fortalte,OD 7

hun græd og talte saa

:

17. uDet Mulm til Sorg vil blive
33

,

vor stille Ro og Fryd

alt erenu til Ende,—
en slig Forenings Lod!

18. Mig bittrest Harm det vorder,

hvis saa dit Liv forgaaer,

al her, som en Misdæders

,

dit Mord ei ændses vil.

19. Nord paa du heller drage,

sog Skib i Gaasums Havn36
,

for Færansdom37 du flygte

Far mens det end er Tid.”

20.
t(
Da sees vi,Mo, ei mere,

bos dig er al min Lyst,

B; udel. T, hl. ’) I A staaer Strophen 18 foran 17.
8
)
fcr^ns,

B, T, M. •>) udel. B, T. ,0
) fer till. B. T, M.

I
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peim 1

sem lukkan lofar ok 9
ber,

lifi er skyldr
3
at forSa hver.

21. Svå liefir astin sigrat mik

,

syrgi ek ongvan mann nema pik

,

hvort pu ert heldr liSinn eSr lifs;

lcingi man hann til orSa vifs.

22. Seggrinn skilst ok svanninn froinr,

segir pat einginn dygftar tomr,

hversu at peirra lijortu ok brjost

[hrellast muni 4
af sårum pjost*

23. Hermund spyrr um héraSit knarr

at halrinn riSr vopna fårr,

gaf hann ok sendi garpi spjot,

guilbring bytti Helgi i mot.

24. Hermund talar, sem hroSrinn geingr:

Helgi er
5

inn bezti dreingr,

po at viS unga
6 bauga bil

beri hann ekki lukku til.

25. Sva skal ek
7

launa bylgju bal

bæta oli hans vigamal

,

gjora liann sattan seggi viS

;

sva var
8 hann 9

Helgi keyptr i fri8.

26. Fyrir pat angr at yfir pau ftrifr

eigi gjorSist Helgi svifr,

fékk hann varia farit stillt,

fjolda manna gjorfti hann illt.

27. Skaldit rei<5 til skips meS Sut,

’) hvat, B, T. e«r, B, T. 3
) hiytr, B, T, M. <) hrygS-

ust upp, B
,
T,

å
) einn, till, B, T, M, 6

) saal, 13, T} Mi
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hvad Skjæbnen end heskjærer,

maa Livet reddes forsi.

21. Af Mænd mig Elskov byder,

at sorge kun for dig

,

saa levende, som segnet
11 —

han miudes Moens Ord.

22. De Elskende nu skilles
,

hvo Dyd ei bylder, kan

den Sorg og Smerte skildre

som Hjerterne betog.

23. Med Vaaben slet forsynet

fredløse Skjald oindrog,

et Spyd ham Hermund sendte,

en Guldring Helge ham.

24. Saa Hermund, Digtet melder38
,

bar talt: uen Kæmpe gjev

er Helge, skjont ei Lykken

hans Elskov foie vil.

25. Ved al lians Skyld at sone

det Guld jeg lonne skal

;

forligt med hver han vorde39
!

11

saa kjobtes Helges Fred.

26. Dog blev han ikke bedre,

det voldte liaablos Sorg,

ei fik ban Bugt med Faren,

og skaded mangen end.

27. For Landet at forlade

aunga (ingen) A.
7
) udel. Hc oprige.

a
) skal, it/*

9
) ude-

lades af n, T
t
DL
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skatnar lelu sfåan ut,

gåtu* meS heilu hofnum nåS,

Helgi sligr pégar å låS.

28. på var jarlinn Eirek dauSr,

Olafs kongs i valdi hau8r,

halrinn' um [sinn hryggvan 3 hag,

liann hugsar hæ<$i nått sem dag.

29. Greinir* sik hafa gufti i mot

gjort [at elska unga 5

snot,

fyri pann såra synda ugg
seggrinn gekk i nkan kugg.

30. Ok til sålu såttardoms

svå hjost hann at fara til Roms

,

prufta liitti hann pllagrims sveit,

pinan ox i brjosti heit.

31. Leggr hann å sik likams nauft,

lifir vift vatn ok einfalt brauft,

mæfti preyngftr ok misjafnt kåtr,

misti bæfti vin ok slåtr.

32. Kaupmenn hittu kappa um dag,

kallsa uppå peirra plag:

hvi ertu mæddr i margri pin

meir en aftrir félagar pin?

33. [Dælt er pess at
6
dylja nær

dros var mer i hjarta kær,

unna ek lienni yfrit rikt,

er ek pvi
7

skyldt* at bæta slikt.

') * a"< M. -) rekkurinn, B, T, 3
) hrygtSar, B, T. *)

grcint, B, T, 5
) fra /- er hann haftSi ciskat, B, T, R, O fra
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til Havn drog sorgfuld Skjald;

til Norges Kyst han kommer

og den i Hast besteg.

28. Dod var da Jarlen Erik

,

men Olaf Konge der;

den Fremmede betænker

sin Jammer Nat og Dag.

29. Sin Gud fortornet være

ban folte ved sin Daad

,

af Anger, Synd at sone,

mod Syd til Skibs ban gik.

30. For Sjælens Fred at kjobe

ban Rom besoge vil

;

i Pilegrimes Skare

tiltog lians Hjertesorg.

31 . Til den han sig hengiver,

sit Legem pinte han
;

for Kjod og Viin han valgte

til Næring Brod og Vand.

32. En Kjobmand til ham talle,

og spurgte paa sin Viis:

usiig, hvi du meer end andre,

saa pines mangelund?
1 ’

33. uEi hjelper sligt at dolgc,

en Mo jeg havde kjær,

Af Hjertet elsked hende,

nu Bod paaligger mig.”

»

*

[ Dugir Jess eigi, B, T, 21 f Dugir ckki, M. 7
) niij B, T.
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34. Rekkrinn allt til Roma gekk

,

rétta Hkn a mali fékk,

af sjalfum pafa synda lausn

sokti hann meS fullri rausn.

35. [Sorgin var$ ur sefanum 1

treg,

siSan gekk hann aptr a
2

veg,

kom til Noregs eS næstaar,

nor8r pegar i kaupstaft gar.

36. par nam seggrinn sitja n'kr,

sogunni ut til Grænlands vikr:

skiran [nefni ek
s

skjalda lund

Skeggja liinn prufta a peirri
4
grund.

37. Herjolfsnes fra ek at héti bær,

halrinn bjo par gumnum kær,

fljdftit hafSi fur8u mætt

fastnat ser af dyrri
5

ætt.

38. porunn heitir porna grund,

pess er getit at liafåi sprund

(inna verftur efnin skjot)

eina tonn pa
6
mjok var Ijot.

39. par bjo lei8r a litium bæ
limsku maSrinn nærri sæ,

pegnar nefna porvar8
7
hreim,

pjoS sloS illt af sonum hans tveim.

40. Kyngi marga kenda let

kerling hans er Grima hét,

*) fra [ Sefast vann nu sorgin } M.
2
) i, B, T.

3
) fra

[ saaU B, T; nafna
i

fl

) Jess), B, T.
5
) go$ri.
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34. Til Rom saa vandred Helge
,

lians Sind der Lindring fik

,

lian selv modtog af Paven

sin Synds Forladelse.

35. Saa stiltes Sjælens Kummer,

till »age Helge drog;

i næste Aar til Norge

han kom og Nordens Stad40
.

36. Han toved der. Nu Sagnet

til Gronland vende maa

;

der Skegge, kaldt den prude41
,

lilandt Mænd udmærket var.

37. Paa Herjolfsnæs han boede

og Folkets Yndest nod;

ham værdig var hans Kvinde,

fodt af en ædel Slægt.

38. Hun Thorun42
lied

,
man siger

det hendes Lyde var

(ei maae vi det fortie):

een hendes Tand var stvg.

30. Nær ved en Gubbe boede

i ringe Huus ved Strand;

heel lumsk med Sonner tvende,

han kaldtes Thorvald Hreim43
.

40. Hans gamle Kone Grima

i Trolddomskunst var stærk
,

cr, S, T, M. 7
) porvald, M, K.
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peim var fyrnskan furSu grei8,

frænda h5fu8in pottu leiS.

41. peir eru frændur
1

færir vel,

en
2
fagnaSar lausir niSr i pel

3

,

kom par loks at kvodd var bygS

koppum 4 peim er mistu dyg§.

42. Gumnar fora i Greipar norSr,

Grænlands var
5
par bygSar 6

sporSr,

virSar altu viSa
7

livar,

veiSiskapar at leita par.

43. Skeggi enn pruSi skip sitt bjo,

skutunni rendi norfcr um sjo,

lioldum ekki hafif; vannst,

livarf i burtu, en aldri fannst.

44. pat var sveigt at sveinum Hreims",

senda liefSi
9

bylgju eims

[me§ manndomsleysi 10
myrt i hel,

raunu peir ekki falnir
11

vel.

45. porunn geymdi peirra bu,

ok potti skaSi at bonda nu

,

Ornolf
12
hennar einka bræSr,

allri slekt meS vifi ræSr.

46. Haust eitt fanst a hvolfi skip,

Hreims synir åttu penna grip,

flærSar
13

dreingi fly tr til lands,

[ok fastnar dottur rostumanns*
4

.

*) fe'figar
,
B, T, 2

) udel, de ourige. 3
) hel, de ourige,

4
)

kaupmonnum, M

;

kaupmenn, R.
s
) er, T,M, R.

6)big$r, be-

boet, Mi bryggju, Torfoei Gronl. p, 30 af Bjorn Johnsenz Gron-

lands Annaler.
7
) vitiast, T,

8
) saal, de ourige

;

Reims,
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og liun deri oplærte

sin hele lede Slægt.

41. Den Fader med hans Son ner

forshyldte Dodens Straf,

tilsidst man dem formeente

blandt Bygdens Folk at boe.

42. De drog mod Nord til Grelpar

der endes Gronlands Bygd44
,

didhen dog mange toge

paa Jagt og Fiskeri.

43 Blandt andre Skegge prude

med vel udrustet Skib

sin Lykke der forsogle —
med alt han borte blev.

44. Hreims Sonner Folk mistænkte,

ved Overfald og Mord

at de det Uheld voldte;

ei reen var deres Sag.

45. For Skegge Folkets Klage

lioit lod
;
nu Thorun dog

med Ornulf, hendes Broder,

bestyred Gods og Slægt.

46. En Host Hreims Sonner kantred

med Baaden — Ornulf dem

fra Doden greb
;
forloved

med deres Soster sig.

A. <>) hafa |)eir, B, T. ,0
) fra [ munaSslausir, B

,
T;

niannda'Slausir, M, R. 41
) fallnir, B, T, M, 12

)
Orndlfr, /?

13
) flæftar, B, T, M, R.

,4
) fra [ frægr Orndlfr utan stans,

R.

I
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47. Lifgjof fra ck al
1

launa svo

lymsku fulla bræSur tvo:

lokkuftu
2

til sin leyfSarmann

,

log*8u spjoti i gegnum liann.

48. porkell heitir pegninn så
3

porunn réS meS kaupi at fa:

pegar fékk kappinn kynstra sott,

kvelst til dauSa å priéju nott.

49. OSrum manni jåtuS var,

andast så me8 konstrum par,

sfåast liennar Bjarni baS,

bondinn for at deyja i sta<5.

50. Undrast margur atburft pann,

einginn frå ek at pyrSi mann
biSja peirrar bauganår,

bar svå frarn um nokkur år.

51. Hins ek fyrr i liroSri gat

Helgi skåld i Noregi sat,

ætlar hann til Islands rétt,

ei mun ferSin gånga slétt.

52. [pegninn keypti
4

i peirri skeiS

priSjungs part er [ferSar bei8
5

,

åttu knorinn itar tveir,

Illugar liétu bå8ir peir.

53. Bragnar liloftu borSa garnn

,

bussan lå, meS sinum farm,

leingi
6 pannvcg leiSis til.

Lyktast
7

hér iS priSja spil.

* ) pa, J5, T, 31.
2
) j> eir lokka, B, T

} 31, JR.
3
) er, t. B, T,

31•

4
) fra [ saal, de ovrige ; fegnar kcyptu, u4. 5

) fcrftin Iei$, T.
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47. De lumske Brodre lonned

' saa hans Velgjerninger:

at ham til sig de lokked

med Spyd ham gjennemstak.

48. Snart Enken Thorun læsted

en Mand, som Thorkel45 hed —
paaliexet Sot ham pinte

til Dode tredie Nat.

49. En anden heldig fried,

men fik den samme Dod
;

—
tilsidst en Bjarne bellcd,

og Graven blev hans Seng.

50. Folk undredes herover f

men ingen voved meer

den Enkes Haand at onske —
saa gik det nogle Aar.

51. Det meldtes for om Skjalden:

i Norge Helge sad;

til Island han sig agter,

ei let den Reise bliV.

52. To Mænd, som begge bare

det Navn Illuge, ham

af deres Snekke solgte

Den ene tredie Deel.

53. De Somænd Skibet laded

sin Last det snart indtog,

men længe Bor de vented —
lier ender tredie Kvad.

6
) saah de ovrige

;
leingizt, A.

7
)

lylita ek, JR, IJer ender Bla~

det af Membranen B*
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FJORDA RIMA.

1. Marka skal viS
1

mærSar tal

mer eru eignut fræSi;

eitthvert orS vill
a

auSar skorS

eiga i liverju kvæ8i.

2. Hinn, er fær af heimi nær

liatr en eingin mæti,

tel ek peim næst at tala sem 3
fæst,

ok tyna allri kæti.

3. Gumnar Jeir, sem gullhlaSs eir

gle8r me8 allri bh'8u

,

sé peirn katt, en syrgi fatt,

ok sinni ongri kvi8u.

4. Herlig pj68, sem liæversk fljoS,

liendir gaman at sh'ku

,

skrautlegt
4
lag meS skrifufcum brag,

at
s skemta folki

6
riku.

5. Felli ek ni8r, ef
1

folkit biSr,

[fermd af malti” or8a

hroSrar såid, um Helga skåld,

herjans drykk enn fjor8a.

6. Bytir guils var buinn til fulis,

bussan la me8 farmi

,

kemr um dag, me8 katligt slag,

karl at peim enn armi.

7. Seima baldr
9
sja vi8 aldr,

ok
10

sag8ist porgils heita,

*) um, T. 2
) stal, 2", M

,

3
) udel. de ovri^e. 4

) skreytt er,

M, Ri skreyttan, T. 5
) ok, T. 6

) vifi, T, M, R. 7

) en, T, M,
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FJERDE SANG.

1. Man kyndig vil mig kalde

derfor jeg kvæde maa,

i hver en Sang min Elskte

skal noget hore tik

2. Hvo som af Verden fanger

kun Had, men intet Godt,

ei meget mæle burde

men give Slippaa Fryd.

3. Den Mand, hvem Kvinden ynder

med ommest Kjærlighed

,

han nyde ret sin Glæde

og frygte Fremtid ei

!

4. Ved Sagn og Digtning, satte

i Skrift og Tonemaal,

sig Hædersfolk vil more,

især den ædle Mo.

5. Til Skjalden Helges Minde

forlange de min Sang —
og Odins Drik jeg skjenker

i Bægret fjerde Gang46
.

6. Paa Rheden Snekken gynged

,

den lieel tilladet var
;

for Modvind Somænd toved
,

de fik et sært Besog.

7. En Gubbe, Thorgils47
kaldet,

heel underlig i Færd,

8
) fermt af motli, T, JR.

9 )er, till, de ourige. ,0)olr,

till, de ourige .

Gro'nlftnd* historiske Mindesmærker, 2 Bind, (32)
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liann
1

ba8 ser far i bussu par,

[en båSir nafnar neita
2
.

8. [Inni ek beint enn eigi seint,

lllugar mæltu båfiir,

kveSa vift nei, at kemrpu ei,

karl, å okkar nå<5ir
3

.

9. Å ek mer frændr Islands bændr,

Oiver
4
nefndr skalli;

lieiftr er slikt fyri hoffolk rikt

at hjålpa gomlum kalli.

10. Harka 5
dreingr at Helga geingr,

ok hefr svå margt i spjalli

:

treysti ek per pu takir viS mer,

lignar maSrinn snjalli.

11. LiSsemd på, er ek leysa må,

læt ek fram vi3 dreingi,

dælu starf ef drottin parf,

duga mun [ek skår enn eingi
6

.

12. Hreina vist ok liverskyns list

hefi ek i minurn bagga
,

leigann gelzt, efh'fit helzt,

leita vil ek til plagga.

13. Garprinn tok vi8 gomlum lirok

,

glyggit
7
paut å stofnum,

på kom byrr, en peigi fyrr,

pegnar létu ur liofnum.

14. 6gnar gnyrr enn 8
yfir kom nyrr,

x
) udeh de ovrige. 2

) fra [ ba$a nafna yeita, Tt
M.

3
) Denne

Stropfie udelades af dc ourige .
4
) saal. T,R,M ; Auls er, ud,

5
)
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af 111 uger begjered

til Overfart en Plads.

8. Reent ud liluger begge

afsloge denne Bon:

uEi dig paa nogen Maade

modtage kunne vi.
11

9. uPaa Island Oiver48 Skalde

og flere Bonder jeg

til Frænder bar; 1 Rige

bor hjelpe gammel Mand.
11

10. For Helge gik den Lede

og talte mangt et Ord:

util dig, du gjæve Hovding,

især jeg slaaer min Lid.

11. Den Hjelp, som jeg kan yde

vist eder gives skal;

ved Osekarret ingen

en storre Nytte gjor.

12. Af sund og lækker Fode

nok i min Vadsæk er;

hvis Livet undes, Fragten

betales visselig.
1 ’

13. Af Gubben tog sig Helge

han fik i Skibet Rum

;

strax ud det lob af Havnen

med længe savnet Bor.

14. Dog blev den alt for bister

Iirika, M, R. °) fra [ skårra engi, Ti betur engin, M, R> 7
)

saaL de ovrige

;

glugit, A 8
) at, T,

(32
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j

aldann paut å knerri

,

yikna bond 1

en vatnar lond

,

veftrit ox i hverri.

15. Aptr la å piljum på
j

porgils karl inn gamli
,

4

li3s var mist, en litil vist,

lokit er ollu bramli.

16. Harkamann i hafinu pann

halrinn frægftar gjarni

vistar sjålfr, vestnar
2

gjalfr,

[ok vann
3 sem einu barni. i

17. Heljar sott fékk hann um nott,

halrinn
4
bjo umkauSa,

hann tok ser reip, ok rifaSi* keip,

rak fyri bor<5 enn daufta
,

1

é

18. [Kolgu gångr er kaldr ok langr

a kneri fra ek at naufti, 1

fylgfti avalt um floSi<5 kalt

farpegi peirra enn dauSi
6

.

19. Eina natt kom åfall hatt,

innanborSs nam 7

hlunka,
%

kastar draug ur karfa laug ,

koldum upp a bunka.

20. Frå ek pann upp inn fula sk upp

fullan setjast meina, h

kjapta
8
gifr

9
keipinn

10
rifr,

ok kveftr på visu eina.

») Jaal, Ti viknar, A,M,R. 2
) versnar, T,R. 3

) fra [ hann

var, T.
4
) Helgi, T, M, R t

5
) rifar i, T

,

JtT, R» *) Dtnn*

.

*
i
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i Stormens hule Brag

sig store Bolger reiste

og skjulte Landets Syn.

15. Paa Agterdækket hvilte

1 sig gamle Thorgils da,

fortært er Reisekosten,

den hele Pral forbi.

16. Af egen Fode nærte

Skjald-Helge gamle Mand,

ret som et Barn ham pleied,

i dog rased Storm og Hav.

17. Syg Gubben blev og dodc

en Nat
;
da Helge strax

hans Krop i Huder svobte49

og kasted over Bord.
D

18. De kolde Byger længe

i om Snekken tumled sig

;

han, som paa Reisen dode,

paa Havet fulgte dem.

19. Ved Nattetid en Vove

svart over Skibet faldt

og kold Gjenganger kasted

hoit op paa Bunkens50 Ryg.

20. Sig Kroppen halvt opreiste

og siddende forblev,

snart Trolden Huder splitted

,

og flux en Vise sang.

Strophe udelades af de oarige, ’) at, T, M, ") gjapta, 1. ')

M. l0
) keipa, M.



502 SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND.

21; HræSslan* jok, er
1
skallann skok,

skipmenn
3

ni5rat detta

;

hvergi brå po hyrfSi
4
a

HeJgi ser vi5 fetta.

.

22. Tok £å garpr traustr ok snarpr

lalgu
5

oxi hvassa
,

bamri siær sem liarSast fær

beréa a niillum gassa.

23. Greip um fætr garprinn mælr
grams 6

a birni blunna,

halsinn braut, en Helgi skaul

balnum niSr til gruuna.

24. Jos |>a flaustr flokkrinn traustr,

fley var buit at
7

sokkvi,

[meS undruni
8

brast, en nidri sast

almavfårinn
9

dokkvi.

25. KeyrSi lyS i kaldri lin'8,

Kari voftir liristi

,

Ægis sporSr upp i norSr,

Islands fra ek Jcir misti.

26. VirSa rekr, en voftir skekr,

i veSri feikna gjornu,

su8r i heim er
10

synt fra
11

|>eim

nt
12

sja til leiftar stjornu.

27. Lægir 13
brast en luSist fast

lySr a lilunna dyri

,

*) liræfislu, M, R .
2
)
cnn, T, M, R. 3

) skipinu, T, M, i?.
4
) heyrfti, T,M%

s
) tjorgu, 6

) (eller garms^j gorms, T\
gdms, M, R .

7
) vi$, T. 8

) undring T

\

’) alraavinrinn, T.
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21. Fælt rysted skaldet Isse,

nær kantred Skibet var

af Frygt de Sofolk segned,

kun Helge vakled ei.

22. Den stolte Kæmpe hæved

en Oxe skarp og svær,

dens Hammer liaard og svarlig-

mod Troldens Skulder slog.

23. Da styrted led Gjénganger,

hans Fodder Skjalden greb,

brod Halsen snart og sendte

den Krop til Havets Bund.

24. Af synkefærdig Snekke

udost da Vandet blev 51

Vidundret sig ei viste

og aldrig saaes det meer.62

25. End Kåre53 pidsked Seilet,

den kolde Byge fnos,

og Island de forfeiled

mod Nord dem Æger54 drev

26. Og ved de blev at drive

i frygteligste Storm

til Nordens Stjerne55 lyste

for dem i Sonden alt
56

.

27. Fjern var hver Havn, udmattet

alt Skibets Mandskab var, '

1 °) en, M. 11
) var, M. ia

) Jeir, T; iidel. Af. l5
) Eaegit, T;

Lagift, M.
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#

livergi geingr lireystidreingr

Helgi skalcl fra styri.

28. Illugi biSr at berjist* menn ni$r
5

,

ok byrja villu stranga :

1

freytum matt a Jennan hatt

,

vær
4

jboluin ei vosit langa.

29. Heimsku likt, kvaS Helgi, er‘ slikt,

at lioggvast kristnum monnum,
tokum 6

rå<5, at tér oss na§

,

ok treystum drottni sonnum.

30. Heitum 7
a Krist me<5 hjorlun tvist

i haska storms ok sjofar;

på kom hjalp
,
er

8

hægSist gjalp

,

ok hrånnir gjorSust mjofar.

31. Yrkir Ja, er jokla så,

afreks maSrinn pruSi:

nu hefr ve<5r, at visit*
9

kve<5r

vikit mer synt
10

fra bruSi.

32. puldi uSr, Jvert i su<5r

pegnar sigla åttu

,

loksins par at landi har

at
11

lySir hvilast måttu*

33. Jokla jorS ok EireksfjorS

oldin gjorvoll
12

kendi,

ferftin rik i Falgeirs vik

fra ek at skipinu lendi. '
.

34. Så 1

5

var drott er drygSi Jrotl

0 ^er«ist, T, M. 2
) viftr, R. 3

) ver, till. Mf
T. «) ok, T,

M. *)udel, T,M. 6)|>at
,
till, de ovrigc* 7

) Hcita, T. ®) s\å,
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snart uopliorlig Helge

ved Roret ene stod.

28. Alt sagde til de andre

liluge: ufor vi maae

af Matheds Jammer segne,

hinanden fælde vi !” 57

%

29. uDen Daarskab” Helge svared

uei sommer christne Mænd,

vi vor Fortrøstning sætte

kun til den sande Gud!

30. Varmt bor vi Chris
t
paakalde

mod Havs og Stormes Nod !”

da Hjelpen kom, thi Veiret

og Bolgen lagde sig.

31. Snart Jokler kom tilsyne;

vor Helt udraabte da

:

ufor langt det Uveir fjernet

mig har fra elsket Brud.”

32. Det gamle Kvad sang Voven,

og Kaasen gik mod Syd

,

til de den Kyst anlobe

som Hvile dem tilbod.

33. Der Joklers Land68 de kjendtc

og Eriksfjord dermed,

til Falgeirsvig de styred

og Havn fik Skibet der.

34. Saa alt det Mandskab reddet

tU ovrige
é

9
) visn hann, M, ,0

) udel. 11
) se in, 2'; er, M

f

1 2
) gjtirla, T, R. 1

3

) sva, T, M.
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dosut af flæSar elgi

,

var
1

få nær til einskis fær

oldin flest nema Helgi.

35. Forni hét, så fognuS let

fyrSum bj68a snjollum

,

bondi rikr, burgeis likr,

byr 2
at Solarfjollum.

35. Helga bauS, ur håska ok nauS,

lieim me8 ser til vistar,

for fat brått å fornan
3
hatt

fæddi liann sorgir tvistar.

37. pegar at finnr Forni svinnr

fæ8
4
å garpi rikum

[kemr å tal [vi8 kvinntan
4
hal

ok kallsar or8uin slikum 6
.

38. [per var bægt frå bru8ar rækt

byg8 ok eignum rikum

gu8 vill nu at gleymir fu

girndar rå8um slikum
7
.

39. Fyrst attu
8 me8 fulla tru

fékkstu giptu håfa

,

su8r i Rom meS sæmdar blom

ok soktir lausn til påfa.

40. Hrittu sorg ur hyggju borg,

ok liarma ei vifit vænast,

0 er, T
, i?, *) bjd, T. 3

) fyrra, T> M, R .
4
) saal. de or-

rige ;
fæfcu, A. 5

) mefc kvinntum, r
l\ 6

) fra ncestforrige [

gu$ vill nu a$ gleymir J>u girndarrafcurn slikum, M% *) Denne
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blev af langvarig Nod,

at ingen uden Helge,

nu arbeidsdygtig var.

35. En Bonde rig og mægtig

i Bygden09 Forne hed,

paa Solarfjeld
60 han boede,

og gjæstfri dem mod log.

36. Han undte Skjalden Helge

el stadigt Ophold der;

den Fremmede, som fordum,

til dyb Bekymring faldt.

37. Da Forne Mærke lagde

li] slig Sorgmodiglied

,

sin Gjest han ivrig sogie

Med Ord at muntre saa

:

38. uFra Gods og elsket Kvinde

fordrevet alt du blev,

Gud vil du nu skal glemme

Begjerlighedens Drift.

39. Vel du forstaaer at Troen

dig storste Held har bragt:

du Pavens Aflad hented

med Hæder selv i Rom.

40. Du af dit Sind uddrive

al Sorg, din Kjære glem

,

Strophc udelades ellers af de oprige,
fl

) Saaledes A; maaskee

rigtigst bogstaperet: Fyrst at pu. T har Forstdtlu; M
y

It For-

stand pu.
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gjor per katt a gleSinnar hatt,

ok galde me3 oss at kvænast.

41. pu villt
1

,
mann, er mælti hann,

mik til pessa eggja
,

hvar er su kvon at hellst er
2

von

sva hug megi a pat leggja?

42. AuSar brik er einkar rik

[su att liefr
3

Skeggi hinn pruSi

,

[forum a
4

sta<5, er Forni kva$,

ok fostnum pessa bruSi.

43. Kvomu parsem kvinnan var,

kappinn erindin sagSi,

liefr pa or§ vift hringa skorS

,

Helgi sitr ok pagSi.

44. BaSu min, kvaS bauga Hn*

bragnar prir meS nauSir:

lukku skarS a lifi var$,

peir lagu allir dauSir.

45. peygi veldr petta at heldr,

pmura kaupum svanni, —
hvar er [fe er, Forni, sé

feingit pessum manni?

46. Hornes
6
bu, kvaS hetjan su

,

Helga gef ek til mundar;

fram gekk paS er Forni kvaS

,

fékk hann silkigrundar.

47. Skallatsbil hun skilr pat til

») vil liir, T. 2
) se, M. 3)sem åtti, T, Mt

R. 4
) vi« fårura,

i, M,
s
) hlin, 2’. 6

) Saaledes Mi Haarnes A, tfter en for-
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hyld Munterhed og Glæde,

tag dig en Viv blandt os!”

41. uNaar du,” da Helge svared

,

util sligt opmuntre vil,

siig da, hvo er den Kvinde

jeg onske kunde mig?”

42. uFor var den Hovedrige61

med Skegge Prude gift

strax denne Brud du fæste,

med dig jeg folges vil
”

43. De kom til Enkens Bolig,

der Forne Taler var,

mens for sin Gjæst han fried

vor Helge sad og laug.

44. Hun svared: util mig heiled

tre Mænd i Uhelds Stund,

dem alle Lykken daared,

de fik en hastig Dod.”

45. Ei den Betragtning standser

din Ægtepagt med ham.” —
uHvor er det Gods man give

kan, Forne, denne Mand?”

46. uTil Helge,” Forne svared,

ujeg skjoder Hornes Gaard62
,

du faaer den Fæstensgave,”—
saa de trolovet blev.

47. Dog Enken det paalagde

skjellig Skrivemaade

;

Iiaurnes, saaledee udtalt , giver ingen

Mening,
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skuli hann lielha beggja,

buinn f striS ok brod da hri5

br68ur sins ok Skeggja.

48. Burt lei3 yetr en bondinn setr

biiit å Hornes landi

,

féll liann ott i feikna sott,

fræSit bi3 ek at standi.

F1MTA RIMA.

1. Allir
1

taka at yrkja nær um afmors

dyg3ir,

kveS ek pvi minnst* um fljoSa frygSir

ek fæ par ei af nema hatr ok styg3ir.

2. Kom ek par fram at lcuggi Hårs

å kvæ3a strondum

,

hann var fermdr fræ3um vondum,

festr ok knvttr sorger bondum.
•/ O

3. Margr fékk par milda malet
3

af

mærSar smi'3i

,

en ek fékk af falda hliSi

fulla hond af grimmu striSi.

4. [Horhnn var peim Helgi
4
skåld af

5

liroSrar blandi;

jafnan spenntr kraunku klandi,
c
kvændist ut å Grænalandi.

5. Halrinn reisti heiSurs bu par er

Hornes
0

kallast,

*) Unir (mcningslost) T, 2
) mest, M. 3

) gndgt, T; gndtt,
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sin Frier, at han kjæk

for Ornulfs og for Skegges

Mord skulde tage Hævn.

48. Hen Vintren gled og Helge

paa Hornes satte Bo

,

snart syg han faldt paa Leiet,

og* Sangen standser her.
t) O

FEMTE SANG.

1. Om Kjærligliedens Dyder

jeg digter neppe meer,

for Sang om Kvinders Elskov

kun Had jeg faaer til Lon.

2. Ved Digtninghavets Strande

jeg Dverges Snekke63 fandt,

med sære Sagn tilladet

af Sorgers Toug omspændt.

3. Der mange sig tildeelte

af Viser Overflod

,

men Kvinden, til Betaling,

fuldt op af Kiv mig gav.

4. For sidst jeg sang om Helge,

af Uheld jevnlig fulgt,

da fjernt paa Gronlands Kyster

han end troloved sig.

5. Paa Hornes Gaard han havde

med Hæder reist sit Bo,

M, R % «) /Vfl^Hvarf ek fra at, M, *)i, de ovrige. 6)hann till . 1\



512 SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND.

pegar nam sott at segg at hallast,

' svå at hann lé( f rekkju fallast.

6. Seggrinn la par sumar ok vetr

sjukr x rekkju,

margir toluSu filt um 1

ekkju, ,

Illugar bjuggu sfna snekkju.

7. pegnar sogSu at porunn ylli

prautum manna,

margr verSr villr
2

hins sanna,

virSar [toluSu filt yi&
3
svanna.

8. Illugi talafti virSa
4
vi8

enn vernda
5
fljoti,

stendr af henni lostrinn Ijoti

,

6
lemjum hana f hel rneft grjoti

!

9. Forni bisi at fyrSar skyldu

fari létta

;

olli hann at eyddist petta,

orar toku a Helga at detta.

10. pannveg 7

liggr hann 8 pegnum* hjå

ok peigir sem stumi,

æ var myrkt yfir
10
mannsins rumi.

matti hann ekki ganga ur humi.

11. Hrfnga grund til Hornes kemr11

en hyggju svinna

;

hva§ mun petta vffit vinna?

yilja kvcSst hun Helga finna.

12. Kvinnan fra ek at kerta ljosit

') saal, T; vi$, till, A* 2
) villtz, A ; uden nogen Mening,

3
) fra [ g^iu hrekks til, M, R, 4

) ita , T, *) or$a, T,
6
)
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da Sygdom svart ham knuged',

til Sengs lian maalte gaae.

6. En Sommer og en Vinter

han proved Leiet der

;

om Enken ilde taltes

,

Illuger
64

rusted Skib.

7. De meente, Thorun voldte

den gruelige Nod,

til hende ilde talte;

tit leger Sandhed Skjul.

8. Den ene af dem sagde

til raske Fæller saa :

uden Kvide hun fremkaldte

og stenes bor ihjel!”

9. Et saadant Forsæt Forne

dem fare lade bad

;

hun frelstes
;
Helge piintes

af Sot og Vildelse.

10. I morkest Vraa han hvilte

og taalte Lyset ei,

et Ord han ikke mælte,

som den, der stum er fodt.

11. Til Hornes Thorun kommer,

den snilde, kloge Viv,

hvad vil hun vel der gjore ?

med Helge tale selv.

12. Et Kjertelys65 hun tændte

ver, till' de ourigc. 7
) Jegninn, O udel. de ourige

,

9
)

fcjcttum, T, R. 10
) h

X1
) gcngr, R

Gronlands historisk« Mindesmærker. 2 Bind. (33^
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kveikja næSi,

Helgi skalf afhugarins æ§i,

h611dum greip fyrir augun bæSi.

13. Ytir
1

spyrr hver ofyrisynju

eldinn bæri ?

pegnar sogSu at porun væri

:

pu skalt ekki [koma hér
2

næri. —
14. Mik liefir pvingat

3 manna lat

i meinum prongum,

harmrinn pinir lijartaé longum,

hér fyri tyni ek ollum songum.

15. Bi5 ek at pu bætir mér sem

bonda stæéi,

svå at ek kynni kristin
4
fræSi

,

credo mina ok signing bæSi.

16. Minni tekr i mikilli sott ok måli

hættlig er su harma dyngja,

at livarki kann ek lesa né syngja.

17. Mjuku blaSi [kom mengrund* hans

å milli tanna,

skrifat var å meft skilning sanna

skaparans nafn og huggun manna.

18. pegar tok hans atbatna
6
brag8

ok betrast
1
æSi,

lausnarinn tru
1

ek at lostu græ8i

,

les hann oli sin skyldug
8
fræfti.

*) ita, M, mér, T; fra [ ganga, M. 3
) saal, M;

a$, Aj finat, T. 4
) .mm kristilig, T, M. s

)
mcnjarist, Tj
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ban mærked flux dets Skin,

med Hænder Oine skjulte

og* rystede af Harm.

13. uHvo,” sporger han: uuforsigtig

med Ilden lober saa?”

man svared:
, t
det er Thorun.

1 ’

lian bad: ukom mig ei nær I

11

14. uMig,” klaged hun, uUlykkcn

har haardelig forfulgt

ved Elsktes Dod og Smerter,

al Sang jeg bar forglemt.

15. En Ægtemand tilkommer

at bode delte Savn,

de Christnes Tro mig lære

du med Velsignelsen I

11

16. uHukommelse og Tale

den svare Sot bar kvalt;

ei læse eller synge

jeg kan, det Jammer er!
11

17. Da mellem Skjaldens Tænder

hun lagde finest Blad

,

vor Skabers Navn det viste

og Menneskenes Trost66.

18. Den Syge Farve skifter

og Sind til Bedring strax

;

de Christnes Lærdom klinger

hoit fra hans Læber nu.

fra [ menrist kom, M,R. 6
)
blitikast , M. 7

) beztann, T. «)

skylda, T ; kristileg, M
,
R.

(33*)
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19. Synist nokkut seggrinn fer i sottar

klandi ?

margt hefr orSitmug at grandi

meinligt fyrr i fessu landi.

20. Kvinna nokkur kemr til min fegar'

kveldum hallar,

sva er hun ljos sem linna pallar,

liggr hun hjå mer nætur allar.

21. Von er fess at viknir fu fyri

vænleik bruSar

;

hvert er heitit
2

hringa
5
fruSar?

hun mun eiga bygSir pruSar.

22. Kunna mun hun at krossa sile

meS kristni rétta?

Helgi talar af hugarins létta

:

liellzt til tekr fu margs at frétta.

23. MyriSr nefnist mjuk i ræSum*

menjaslongva,

hennar veit ek ættdrif ongva,

ekki talar hun neitt til songva.

24. Vikja skaltu visum frimr at

vella hliSi

,

kveS fu fær meS klami ok ni8i,

[kennast mun 4 hun viS fetta smfåi.

25. Breyti ekki bruSr at heldr

bragSi sinu

,

1

) de ovrige.
2
) nafnit, de di/rige;

3
) saaL de ovrige

Jorna (horna?) A. A
) orSum, T

f
M, JR. *) saal. de op-

>•»
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19. uSeer da i Sygdoms Vaande

ei underlige Syn ?

sig meget slemt tildraget

har for i dette Land67.”

20. uTil mig hver Aften kommer

en Viv, som Guldet lys

,

og ved min Side hviler

den hele morke Nat.
1 ’

21. At saadan Skjonlied rorer

dig
,
jeg begribe kan

;

mon hendes Hjem er yndigt?

siig, hvilket Navn hun hær!

22. Kan hun den christne Lære

,

sig korse ret forstaaer ?”

aFor meget,” Helge svared

,

Udu mig udfritter nu.

23. Hun sig Myride68 nævner

er snild og blid i Ord

,

men kan ei Christnes Sange,

af Slægt mig ubekjendt”

24. uDu trende Viser kvæde

af væmmeligste Slags69

til hende, hun vil kjendes

ved slig Beskrivelse.
I

25. Hvis end hun ei forandrer

Udseende derved,

r*ge
; svo kennast raegi, A.
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på mun fljoSit, fullt af pinu,

fa8ma pik i ley li lninu.

26* Irpå kemr al aptni dags meS

illsku nåmi

,

valdi hann hen ni af Vestra
1

prjami
2

visur J>rjår af fulu ldåmi.

27. Su er en efsta o8ar gjor8 af

yssu launi
3

,

geispinn stendr af goma hrauni

gmSugligr
4
mej illum dauni.

28. [pegar lok all t hit bjarla bragS

af bruéi delta

,

aldri fyrr så ey8 ir pretta

umannligra flagS en petta\

29.

Myrl8r tok at mæla svå af

in68 ok pjosti:

porunn trui ek pessu upp 1josti

,

per hefir or8it hverfl i brjosti.

30. Helgi vil Itu hviiu brog8 ine8

liå8i luka.
»

*

0

fyri pat
7

klapp ok kossa mjuka?

kalla ek næsta skemd i fjuka.

31. Fa8mbrog8 hefir pu fengi t opt

af flj68i riku,

pu tokst mik eina unga piku,

omannligt er at launa sliku.

1

) 3aal. (de ovrige ; vesta^ A. 2
) saal. de ovrige ; frami

(
rne-

ningslost) M. *) saal. de ovrige; hluni,A; maaskec rigtigst
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da hende frit at favne

jeg dig tillade vil.”

26. Til Helge Hexen kommer

den Aftenstund som for,

han kvad de Viser trende

af væmmeligste Slags.

27. De strax sin Virkning viste,

sig ilde skabed hun,

af Gispen Munden vrænged

med Stank og fæle Lyd.

28. Al Skjonhed nu forsvunden

i storste Skynding var,

et mere stygt Uhyre

han aldrig skued for.

29. 1 heftig Vrede talte

Myride da til ham

:

<t
du Thoruns Raad nu folger,

forvandlet er din Hu.

30. Med Haan du vil belonne

min Kjærliglied til dig,

for Kys og Klap du yder

det allerværste mig.

31. Du tit i Favn mig slutted

som ung, uskyldig Mo

;

den Elskende forskyder

,

Umenneske ! du nu.”

hlauni. 4
)
grfåuglegr, M, R .

5
) Denne Strophe mangler ganske

1 A% 6) mest, till, T
}
M. 7

) udel. T, M,
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32. SkriS J)u bartu, skessan orm, af

skauti minu,

aldri verSi
1

enelir å pinu
'

omannligasta flag8i pinu.

33. BrySjan gjorSist blå sem Hel en

1 burtu e5 hvita,

greyfSist niSr at geymi rita,

gjarna vildi liålsinn
1

bita.

34. Skaldit frå ek at skaparans nafn*

me8 skynsemd bæri

,

lienni var pat
4
liefnda færi,

hun måtti ekki koma par næri.

35. Kappinn gjorir at krossa sik meS

kærleiks otta

,

på nam rygr at renna å flotta,

rekknum batnar allra sotta.

36. porunn talar ok pannveg bySr, ef

pegninn vildi,

kaupa i sundr, en kappinn gildi
5

kjori
G

at eiga menjaliildi.

37. Bragnar drukku [bruSkaup hans
7

me8 beztum fongum

;

pvi var hann Helgi hljoSr longum

honum var gaman at leikum ongum.

38. pott honum" lcæmi fljo8° i fang
10

til frygSar greina,

*) saal. de ovrige ; vcrtSr, A. 2
) saal. M ; hun barkann, A ;

Å barkann, T. 3
) saal, de ovrige

;

nofn (nofn, Navne?) M.
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32. Bort, fule Trold, du vige

mit Samkvem stedse sky,

til Jætters Slægt du horer,

alt Ondt forfolge dig!

33. Blaagusten Hex, som ligiied

i det sin Frænke Hel70
,

sig boied for at bide

den Syges Struberor.

31. Vor Skabers Navn bar Hellen

paa sig, forstandig gjemt,

hiin Trold, bered til Hævnen

ei kunde nærme sig.

35. Med Korsets Tegn sig skjermed

den Skjald i Herrens Frygt;

Jættinden flux tog Flugten
,

al Sygdom lægtes nu.

36. Ham Thorun da tilstæder

at sluttet Ægtepagt

han selv ophæve kunde

;

sit Lofte blev han tro.

37. Et herligt Bryllup holdtes,

ei Helges Kummer veg

,

ham ingen Leg forlyéted
,

og taus han stedse var.

38. Med intet kjærligst Kvinde

opmuntre kunde ham;

*) ei (af modsat Mening) T. vildi , T}
6
) kj6sa

,
T.

hrullaup far,, T» 8
) hann, T. 9

) fljofis, T* ,0
) fatiro, T.
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aldri lagSi hann elshu hreina

åstuSliga viS kvinnu neina.

39. Kom honum jafnan Katla \ hug

bæ8i kveld ok morna

,

erfiS verSa oskop Norna,

uppi var på stnéit forna.

40. pvl var horSum harmi spenntr halr-

inngildi,

hann var sviptr silkihildi,

[svaf hannpeimfirstr
1

er’næstr [hann vild i \

41. porunn gjorSi
4
fyrSa fast til ferSar

ateggja,

hun kvaS mål at hefna Skeggja
5

,

ok heljar menn at velli leggja.

42. Buga vill eigi bauga tir vi8 bræSr

at strfåa,

Helgi bjo til
0

ferju friSa

,

fyrr er hann let sjålfr srnféa.

43. [pegninn valdi prjåtigi manus til

pessarar ferSar,

[buna at afla
7

vargi verSar,

vopn hafa peir ok allar gerSar
8
.

44. pegar nam ljosta’ vindi [vef svå
10

voSum sveipar,

reiSi var på reyndr ok keipar,
11
réru

12
ok sigldu norSr i Greipar.

*) ijærst, MjR. 2)fra[s\b Jeim fyrst sem, T. 3)fra [ skyldi,

T. 4
) tok |>a, Tt M, R. 5

) seggja, T, M, R. 6
) de oprige.

7
) fra [ kuinn at afli, T. fl

) Denne Strophe udelades afA.
9
)
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iif Elskov til den ene

for andres var han slov.

39. Hver Aften og hver Morgen

stod Katla for hans Sind
;

strængt fulgtes Norners' 1 Domme,
og gammel Harm blev ny.

40. Den Mo ham blev formenel

som nærmest ham tilkom;

slig Sorg den Kæmpe boied,

som bod al Verden Trods.

41. Det Heltemod at vække

forsøgte Thorun klog;

util Hævn er Tid,” hun sagde,

u thi Morderne bor døe!”

42. Ei Helge nægte vilde

den Kamp, som Pligt ham bod

,

det Skib, han for lod bygge,

i Hast udrustet blev.

43. Han tred’ve Mand udvalgte

til dette Krigertog,

med Harnisk, Hjelm og Vaaben

lian vel forsyned dem.

44. Mod Nord, til Greipar72
stunder

den kjække Somandsflok
;

snart Vinden Seil udspilte,

snart prøves Aarers Brug.
%

lista, T, R. 10
) a vi«i en

;
T, R. 1 ') ]i>eir, till. 2\ M.

1

de ovrigei ryru, ui.

~)saal.
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45. peim varS heldr margt til meins, en

mikill er vfåir,

get ek at yaldi galdrar strfSir, i

garpar fa po komizt um siSir.
|

46. Skåld-Helgi af skipinu [burt så
1

skålann breiSa

,

[fra ek af
2

husi hroka leiSa

heiman fara ok ætla at veiåa.

47. Flokkinn lita flærSar menn [at

fyrSum 3

bannar,

porir hét en Eyvind annar,

undan héldu falskir grannar.

48. Itar fra ek at ilIsku dreingi el la

næ$i.

- Hér mun ek hita
4

fimta fræSi

falla
5

niSr meS sorg ok mæSi.

SJETTA RIMA.

1. [Djarflegt ev mer drosa
6

til

at dikta nokkut mansaungs spil
,

i

æ er
7
sem bols bin beiska sogn

bjoSi mer at slatta
8

i pogn.
{

2. Heldur enn i hverri kra

heyra tek ek at sagt er fra

:

kvæSin min um kvendit
9

sé,
1

kallsar margr ok hefr fyri spe.

3. Hvaft må petta kalia kyn

,

») litr, T. =) fra [ sa fra, T, M, R. 5
) fra [ er ferSir, T.

A
)
verCa, T. s

) fella, T. 6
) fra [ Mer cr drrfaum djarfligt, T, i

i
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45. Vildt er det Hav og Veien

er lang, men Trolddom dog

forogede dens Farer;

tilsidst blev Maalet naaet.

46. Fra Skibet Skjalden Helge

Fredloses Bolig saae,

de lede den forlade,

paa Jagt de skulde gaae.

47. Snart saae den lumske Thorer,

hans Broder Eyvind73 med,

de Fjender, som dem trued,

og sogte strax at flye.

48. De haardt forfulgte bleve

og vél fortjente sligt.

Det femte Kvad jeg slutter

af Sorg og Moie træt.

SJETTE SANG.

1. For dristig Harpens Strenge

til Kvinders Priis jeg slaaer;

mig bedske Taler burde

til Taushed bringe strax.

2. At ei, som nu, jeg horer

den Snak i hver en Vraa

,

at hende74 Sangen mener,

det vækker manges Spot.

3. At hendes Værd jeg skjonner

JR. 7
) udel, T. *

)

sletta, T,

kvendin, JR.

9
) saal, T, I\l; kendin, A\
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|>6 kunni ek a f vi nokkut skyn?

[ei er ek siSr* af Adams ætt

enn
2
aSrir £eir at slikt hafa rætt.

4. par skal seldr liinn setti o<5r:
"

seggr er kominn i Greipar froSr,

Helgi eltir heljarmenn,

feir ha fa sik undan baSir senn.

5. Eyvind språngar
3

yfir eina gja

,

[urtu bur
4
a herSum la

s

,

eigi niiSr en alna tdlf;

inn komst hann a skala golf.

(3. porir undan fegnurn rann

,

frjotrinn hljop ok skalann fann,

vopnast fegar
6
ok vorSu

7

dyr,

var far bratt hinn mesti styr.

7. Vopna hor
8

i vigi kræfr

vinda biSr af skala ræfr;

liér skulu vær sem heima gå,

Helgi svarar ok hrosti fa.

8. Skatnar rjufa skala toft;

skaldit bregftr sverSi
9

å loft,

Eyvind nefni ek illsku fr jot

at lionum hljop meS krokaspjot.

9. Oddrinn kemr i auga [å fegn
10

æsast [tok fa benja regn
11

fossum
12

ni8r um frægSarmann

,

fallast tekr nu magt13
viS hann.

x
) fra [ svå er ek kominn, T,M,R. 2

) sem, T,M.
3
) sprang,

T;R,M. 4
) litibur

(urigtigt) T. s
) fra [6gnar djiipa ok brei$a

at sjå, M. 6
) skjott, de durige.

7
) varSi, T, M, R. ») saai t de
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er det vidunderligt?

lig* andre, sligt som talte,

af Adams Slægt jeg kom.

4. Det sjette Kvad maa lyde.

Mod Nord, paa Greipars Kyst,

Hreims Sonner liaardt forfulgtes

af Helges skarpe Sværd.

5. En Kloft sprang Eyvind over,

lieel dyb og bred den var'
5

(tolv Alen regnes Springet)

og slap i Huset ind.

6. Derhen hans Broder Thorer

og kom ved hurtigt Lob,

med Vaaben Doren begge

forsvared mandelig.

7. Da Helge bod at vinde

af Huset bort dets Tag,

her vi, som hjemme, raade!”

han sagde med et Smiil.

8. Tolv Mænd bortreve Taget

men Helge Staalet svang

;

da ham den onde Eyvind

med kroget Spyd anfaldt'
6
.

9. Han rammed Heltens Oie

som blodig Kilde ligt

en Bæk fra sig udsendte

der strommed ned til Jord.
» _

ivrige; bur, A.
9
)
saal, M

,

JR; slsjdma, A
,
T. l0

) fra [ fegns,

de ourige, 11
) fra [ toku benjar regns, de ourige, ia

) berig-

et; fossinn, A} T, M, JR.
13)margt, J, T, M,

R.
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10. Oddrinn pinu auga klo

illskumaSrinn svarar ok bio,

lien tara væri heima per
I

lijarSar at geyma en sækja at mer.
(

11. Helga svellr beiptar moSr,

liann lileypr pegar at garpi oSr,

rostumaftrinn refsing hlaut

,

hann reiddi sverSi t Eireksnaut.

12. Oddrinn risti Eyvinds kviS,

ekki kom bann pa skildi viS,

at svå fast meS afli gekk
|

isturit
1

ni5r ur buki hékk.

13. Stjupson Helga Steingrimr hét,

stalinn jafnan brotna
2

let,

Jokull er nefndr annarr dreingr

at til mots vi5 pori geingr.

14. BarSist liann viS bragnatvo,
j

baftum bondum [porir vo
s

,

par var komit viS kylfmgs fjuk

karlmanns bjarta i leiSan buk.

15. Steingrims sverS i ståla fund

styfSi af pori vinstri
4 mund s

,
*

hlyra bi8r liann hjalpa ser

:

liond er skufuS burt af mer.

16. Hlyri må ek ei hjalpa per,

Helgi sækir fast at mer,

ekki er hér enn fegri friSr

,

falla [ur minum
6
buki iSr.

*) istran, Mi istriS, T, 2
) b/ta, T, 3

) garprinn s\o, T,Mr
R*
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10. uDit Oie Odden klode,
11

med Latter sagde han,

uDig bedre var at vogte

din Hjord end slaaes med mig.
11

11. Af Vrede svulmed Helge,

sit skarpe Sværd han svang

,

af Erik Jarl ham givet,

det straffer Skurkens Id.

12. Mod Eyvind Odden stævned

og gjennemskar hans Bug,

saå at fra Ulivssaaret

hang Fedt og Tarme ned.

13. En Stedson havde Helge

som Steingrim kaldet blev,

en anden Jokul77 nævnes,

mod Thorer begge stred.

14* Med begge Hænder kæmped

han rask mod tvende Mænd

;

vistnok et mandigt Hjerte

sad der i hæslig Ivrop.

15. Den venstre Haand af Thorer

dog hugged Steingrims Sværd,

han bad sin Broder hjelpe z

<t
eenhaandet nu jeg staaer l

11

16. Ham ængstet Eyvind svared,

umed Helge kæmper jeg,

ei bedre Ro mig undes

,

thi klovet er min Bug.
11

4
) ilf, R» s

) hond, de ovrige.
6
) fra [ mér ur, T, M

,
R .

Granlunds Listoriske Mindesjnærk »r. 2 Bind, (34)
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17. Mækir sm'Sr brjostiS blå,

berst liann aldri meir en på

,

åSr en hjor å hålsinn reiS,

liofuS i burt af prjoti sneiS.

18. porir Hf i pessu lætr,

parmar roktust hotium um fætr,

hnigr hann ei til foldar fyr

en feli hann ut um skåla dyr.

19. Kappar hittu krubbu på

er kerling fyrir en arma lå,

pat var Grima galdra tol,

er gruféi niSr i petta
1

bol.

20. Fussa peir viS fletju poll,

fæddist aldri verra troll,

lllugi lézt på liSugr vel

at lemja hana meS grjoti i hel.

21. Nytr svarafti nadda pund

niSuglegt er at lemja
2

sprund,

level ek aldri konu til dauSs,

po kosti bæ8i lifs ok auSs.

22. Skatnar båru ur skåla fe,

skutan frå ek til reiSu sé

,

grimma sendi galdra or

Grima pott hun lægi i kor.

23. YtirvarS af ognum rau8r,

lllugi liggr å piljum dauSr;

koma peir heim til Herjolfsness,

liefndi eingi siSan pess.

’) feirra, T, M. *) meifia, T, M.

•
•
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17. Blaa Klinge Brystet saa red

,

dog end han tappert stred,

til Halsen gjennemlingges

og Hovedet bortfloi.

18. Ved samme Tid og Thorer

sit Liv udaande maa

,

hans Indvold ud var faldet,

lian selv af Doren ud.

19. De som den Seier vunde

en Hexe-Kælllng traf,

den Grima, Brodres Moder,

laa næsegrus i Seng.

20. Ved hendes Syn de gyse,

en værre Trold ei saaes

,

«

uilijel hun stenes burde78,”

111uges Mening var.

21. Hoimodig Helge svared:

usligt er en Niddingsdaad,

om Liv, om Gods det kosted

en Viv ei dræber jeg.”

22. Fra Huset Bytte bæres,

hjem seile raske Mænd

,

fra Leiet Grima sender

en giftig Trolddoms-Piil.

23. Skarpt Illuge den rammed79
,

paa Dækket dod han laae,

uliævnet stedse
;
Skibet

til Herjulfsnæs dog kom.

(34*)
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24. Tala
1

ek ei leingr ara troliskap pann

sem tofrafullust kerling vann.

pvi
a

fékk Helgi hei$r okgots,

at
3 honum sto8 einginn par til mots.

25. LySrinn gaf honum logmanns stétt,

landsins skipar hann ollum
4

rétt,

ytum potti eingi nær

jafnvel vera til pessa fær.

26. Gleymdist aldri e8 grimma
5

strid

er garprinn har fyri silkihliS
6

,

æ var hans enn innri ma8r

jafnan
7 hryggr en sjaldan gladr.

27. pegar hann for a
8 hæi 9

i braut

bar hann på feldinn Kotlu naut,

a meSan hann var til nokkurs nytr,

[nau8 er
10 peim sem 11

sorgir hiytr.

28. [En pa
12

feldrinn gjordist forn

fridust
13

gaf honum bauga norn,

fékk hann41
opt

,s
af fljoSi pin,

ok festi upp yfir rekkju sin.

29. Vikjum nu til Islands ut,

[ongu er
16

par minni sut,

porkatla bar pra fyri liann

,

ok pyddist ongvan lifanda mann.

30. Alla var henni illa medr

ættmenn sma ok grimman fedr,

l
) saal, de orrige; tal, A.

2
) par, de ouri^e, 3

) udel. de o.

4
) allan , T, M, R. 5

) garnla, T,M,R> 6
) hringafrifc, T.

7
)

optalt, Ty
M. 9

) M. 9
) byg«, T, M. 10

) fra [ nau«ir, T
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24. Troldkvindens Udaad standsed,

ei tales meer derom —
i af Gods og Hæder Helge

fik nok ok ypperst blev.

25. Til Laugmand Folk liam valgte,

han ordned Landets Ret,

thi ingen anden meentes

som han istand dertil
80

.

26. Sorgmodigt tit hans Indre

,

men sjelden muntert var,
k

ei Ungdoms Elskov glemtes,

den Længsel stiltes ei.

27. Naar ud lian drog i Bygden

var Katlas Pelts
81 hans Dragt,

mens brugelig den tyktes — -

I

hans Sorg opfrisked den.

28.

Forslidt tilsidst den bleven

og uden Nytte var,

da over eget Leie

den Skjalden hænge lod 82
.

29. Til Island Sagnet viger,

I

ei der var mindre Sorg:

Thorkatla een kun elsked
J

blandt alle Verdens Mænd.
fe

30. Selv ei sin grumme Fader

hun ynde kunde ret;

'

*) at, T. 1 *) fra [ J>a s\h, T. ,3
) cr fersklist (friikust?^) T

.

t4
) tilf% de 6vrige. tS

) ærna, T, M. ,6
) ckki var, T.

# s

I

\
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aldri dvaldist ytum hjå,

ok ongvan peirra vil l

1

hun sja.

31. Matti alldri [motra njor&"

inektug koma i Borgarfjjor§

,

at SauSafelli sitr hun vestr

,

sar var peirra yndis hrestr.

32. Reiknum hitt at refla bru

hun ræk tar allvel sina tru,

fastar mikit ok fræSin
3

saung,

furSu var hennar æfin laung.

33. Laungum var hun meS lågri rodel,

lauka skorSinn sjaldan glodd,

pd at hun syndist brosandi blift

bæSi grét hun arla ok si'S.

34. En på mest å bruSi beit

[bolsins angr i vitsku
4

reit

fljoSit upp i fang ser braut

feid ok skikkju Helga naut.

35. Svanninn loks af seggnum spyrr,

silja vill hun ekki kyrr,

fyri pann harSa harma svip

hringpoll bjo sik [ut a
5

skip.

36. Katla fékk i kneri setr,

kaupmenn såtu i Noreg um vetr,

garpar bjuggu Grænlands far,

gekk hun til par formann var.

37. FerSast vill hun flaustri i,
i

’) matti, R, M, R, 2
) menja jor«, T, M, R. *) framdi, V',
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t

af hele Slægten ikke

hun vilde nogen see.

31. Derfor hun Fod ei satte

paa Borgefjordens Jord;

paa Soidefjeld hun ene

sin stille Kummer bar.

32. Hvad christen Tro os byder

opfyldte gjerne hun

,

med Fasten og med Sange

den lange Tid heugled.

33. Lav blev den Skjonnes Stemme

kun sjelden Talen lod,

skjont blid til Folk hun smilte,

i Lou dog Taaren flod.

34. Naar Harm i Hjertet bruste

,

Fortvivlelsen var nær

,

den Klædning Helge skjenked

hun kjærlig tog i Favn83
.

35. Tilsidst af Sagn hun spurgte

sin Kjæres Opholdssted,

og flux til Verdens Ende

beslutted hun sin Fart.

36. En Host hun drog til Norge,

der Vintertiden gled

,

i Vaarens Tid en Snekke

til Gronland rustes ud.

37. Dens Styrer Katla beder

M, 4
) fra [ blossinn angurs gefts um, JU. 5

) I>e6ar b
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formann lok ei [bh'tt vi8‘ pvi,

styrimanni stolltar fljoS

steypti f kjoltu dyrum" sjo5.

3S. Katla fékk i icneri rum,

kaupmenn héldu pegar a hum,
ei var gjalfrit grimdarlaust

Grænlaud toku sl3 um liaust.

39. Heiman nSr hetjan pruS

,

Helgi kemr i |)eirra bu8

,

kennir pa bvar kvendit sat,

kappinn pegar at skynjat gat.

,

40. llei'St's maSr ok bæverskt vif

li-vort um annars spennti lif,

liversu peim viS petta bra

par [skal [nokkut greina ikfi-a.

41. LeitaS hefir pu langt til mm,
[Kkum fæst er* dygSin pin,

mikit er pat yfir margan geingr,

matta ek ekki bindast leingr.

42. Miklu hefir pu meir en eg*

menja tir, a alian veg,

gjort vi8 jbvi at gætnm vi'S

gleSinnar feingit nokkurn friS.

43. Bundum saman i bernsku tru,

brugSit tel ek £vi ollu nu,

[mik undrar mest
5

Jou eiga gekkst

aSra kvinnn (er) råSit fékkst.

l

) sLjdtt é, T,M,R, 2

) miklum, TjRjM. 3)fra /*bdkmskira
fra ,

J i fra fdrstc [ ei btikin skirir frå M, R> 4
) fra f liki
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om Plads i Skib for sig;

ban nægted, men omstemtes

af vældig Pengepung.

38. Nu venlig hun modtages,

og Skibet Havn forlod
,

af Uveir tumlet sildig

i Host til Gronland kom.

39. En Bod paa Kysten reises,

did ogsaa Helge tog,

der pludselig ban giædtes'

ved mest uventet Syn.

40. Ret inderlig den Skjonne

ban trykte til sin Barm

;

hvo kan vel ret beskrive

det alt de folte nu.

41. uLangt bort du mig opsogte,

din Troskab sjclden er,

for tung er Mangens Skjæbne

,

jeg maatte giftes lier
84.”

42. uVist meer end jeg, du haver

saa handlet mangen! und,

at aldrig Ro og Glæde

i Verden skjenkes os.

43. I Ungdoms favre Dage

hinanden Tro vi gav

,

den brod du forst og fængsled

til anden Kvinde dig.

(lit) er fæstum, T, M, R. 5
) fra [ undra ck bitt, R,
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44. Storilla gat frænda flokkr

falsat i burt af radum okkr,

pu tokst i fyrstu fordæmt rad,

ok feingum sidan aldri nad.

45. Hirtum ekki um holda mal,

hættum bædi ut lffi ok sal,

fyri |)au en voiidu vig

varttu
1

at [kanna penna stig
3

.

46. Eigi lattP audgrund mik

elskuleysi til vid pik,

heldr la su hormung a

at hvorki annars njota må.

47. [pegar gekk Helgi
4

heim med pra,

husfru
5

spurSi pegar hun sa°:

hvert var folk i hopinn pann?

Helgi nefndi stvrimann.

48. Spyr ek (at) peirri spjalda na

[sem spennt hefir ydr med langri
7
pra,

ekki mim pat all-long nåd
8

eiga skal
9

hun å pessari lad.

49. pu munt vera nu
10

ein af peim

at okkr bannar gledinnar heim,

margr hefir pat meinat så

er minni vorkunn star uppa.

50. porunn kemr å pegna fund,

pyda hitti [hun gullads
11

grund,

*) varSstu, 72. *) fra [ saal. de ourige

;

bera petta strit), A»

’) hvatli , T. 4
) fra [ Halrinn vi'kr

,
T, M, 72 . En saadaii

Rettelse er og med en gammel Haand tilfdiet i Membranen

,

\

. *
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44. Os grusomt Frænder svege
,

forstyrred hellig* Pagt

,

du ved en ny os dornte

til ulyksaligst Lod.

45. Ei Folkesnak os rorte,

vi voved Liv og* Sjæl

,

til du, for Drab ogFeider,

landflygtig* tyede hid.
11

46. uJeg ene dig*, min Pige,

af Hjertet elsket har;

dog* skulde vi adskilles,

ved Skjebnens strænge Dom l

11

47. Hjem sorgende kom Helge,

hans Hustru spurgte: uhvo

med Ski bet hid er kommen

Han nævnte Skipperen.

48. uJeg sporger om den Kvinde

du trykte til din Barm85
;

ei meget længe dvæle

hun kan i dette Land.
11

49. uDu er vel een af mange

som staaer vor Fryd imod;

meer end de andre fleste

undskyldes vist du kan.
11

50. Fra Hjemmet Thorun drager,

i Tale Katla faaer86:

vverst i Margen* 5
) hustru, T*

6
) ma, 1, R

. )
all ri

8
) at, till. T, R . ‘0 muu, Tt

R. ,0
) enn, T. 1

') men ja

M, R.
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birti
1

få, sem bokin tér:

bjoSa mundi hann Helgi fer.

51. Hun kveSst ekki lieyrt hafa fat

,

hustru svarar, ok brosti at:

figg meS okkr vist i vetr

;

varia aSra slægri getr.

52. Longum figg ek léttiboS, '

litil er fat yndis sto3.

Katla for meft henni lieim

;

% *

harmar aukast baSum feim.

53. per mun fykkja vondut
1

vist

vella grundinn liljoS ok tvist

,

fvfat viS Helga hugSar tal

hringfoll aldri eiga skal.

54. AuSgrund 5

svaracii eigi kat:

ekki muntu vorkunnlåt,

leingi hefi ek lifat vi8 slikt,

leggr margr a fetta rilct.

55. Sva gat porunn setiS um fau

segg ok Ko tlu bæSi tvo,

aldri mælti hann or3 viS vif,

erfitt mundi feirra lif.

56. FljoSit var sva frænda rikt

få fau ekki betraS slikt,

fannveg liSr fessi vetr;

fagni bragr en standi letr.

*) liirt er, T; birtir, JU, 2
) vandast, M, 3

) auflrist, T>
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, t
Jeg troer at Helge vilde

til sig indbyde dig.
11

51. Hun svared: ualt jeg horte

det for,
11 og Thorun da

i List erfaren87 sagde:

ui Vinter vær hos os!
11

52. ,Mod slige Tilbud tageru O O

jeg tit, men frydes ei.
11

Med hende hjem tog Katla

til sin og Vennens Harm.

53. uDu stille, tause Pige

vil neppe glædes her,

thi du med Helge tale

fortrolig aldrig maa I

11

54. Sorgmodig Kvinde svared:

uBarmhjertig ei er du;

sligt Liv jeg længe forte,

det manges Tvang har voldt.
11

55. Saa noie Thorun passed
t

paa Elskovsparrets Færd,

at Helge Katla kunde

ei sige kjærligt Ord.

56. Heel mægtig var den Kvinde,

og mægtig hendes Slægt,

saa maatte Vintren glide —
her standser Sangens Lyd.
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SJoUNDA RIMA.

1. Man ek fat fyrr
1

at maSrinn spakr

mælti i or8skvi8 sinum:

svin kemr opt [hit sama i
2

akr,

sva cr [a verknaS
3

minum.

2 . Ollum liefir feim orSit mest

angr i fyrra lifi,

konga synir hafa kunnat flest,

ok kendu d ygS af vifi.
» % O

3. Hinn er fær af hrundum* seims

hatr en ongva hliSu
,

flettr ollum frygfium* heirns

ok 6

fæftir harm ok kvfåu.

4. peim er ekki fat til mols

er fannveg lifa sem vilja

,

halda sik meS heiSr ok gots,

ok harma fra ser skilja.

5. Hinn
7
sem aldri aktar fra

ok emskis hattar mæSi

,

fann
8

skal hverfa fessu fra

ok feinkja a onnr fræ'Si.

G. [Heyri fer nu liroSrar
9

til

,

at lienda
10

sorgar myndir,

a meSan fat innist auma spil

at eldar frir eru kyndir.

7. [Kappar hjuggu å kaldan mar

knorinn fegar at vorar,

»)enn, T, M
}
R. 2

) i sama, M. 3
) ok verkum, T, «)

hrundi, T. 5
) frægSum, R. 6

) udelt T, R. 7
)
Ilvcrr, T. *)
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9

SYVENDE SANG.
/

1. uEt Sviin i samme Ager

vil gjerne rode,
1
’ sang

*en hædret Digter fordum 88
,

saa gaaer det for min Id.

2 . Helst synger jeg’ om Sorger

som for blev manges Lod

,

da vise Kongesønner

paaskjonned Moers Tro.

3. Hvo som af elsket Kvinde

kun Had ei Blidhed naaer,

al Elskovs Fryd berovet

kun foler Harm og Sorg.

4. Mindst den er saa tilmode

som hvert sit Onske naaer,

i Overflod og Ære

ei kjender Modgangs Strid.

5. Hvo aldrig Længsel fciltc

og ingen Kummer led

fra dette Digt sig holde,

ved andre glæde sig.

6. Men I, som lytte ville

til veemodsfulde Kvad,

for eder omt det klinger

om trende korte Blus.

7. De norske Mænd beredte

til Reisen atter sig

J>a«an, T, itf, R. 9
) HlySit fer ot heyrit, T,M. 1 °) hendast, T, M.
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pess skal geta at porngrund var

ok prautir hafii storar
1

.

S. porkatla var pennan veir

par ine'5 litium naSum
,

hvorskis stdft pa hagrinn betr

,

ok lieldr verra baSum.

0. porunn talar viS porna rist,

er pvingar moSrinn liarSi

:

nu er [å enda oli pin
2

vist

tit af pessuin
3

garSi.

10. Svanninn vil
4
ek pat segja per

er sorgir fæSir tvistar,

[pu parft ekki at
s

ætla per 6

lier
7
innan lands til vistar.

11. FrygSug mælti falda bil

fest meS sorgar limi

:

sva munu orlog ætla til

at af" sé gleSinnar timi.

12. Skaldit pottist sfcynja pa8

at skyldi hun
9

fljoSit meina,

Helgi sina bustru
10

ba§:

halt mer beiSni eina.

13. [Lofa muntu mer tregann
11

at tja

tala meft
12

ristil penna,

meSan at eina elda prja

at auSpoll lætr brenna.

Denne Strophe udelades ganske af A. 2
) fra [ mec5 ollu

pin endut, T 3
) irn’num, Tt M, JR .

4
) md, T, M, JR .

5
)
ekki

parftu ætla, T. 6
) hér, T» 7

) udel, T. 8
)
iit,T; liti, M, JR*
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i Vaarens blide Dage;

det mærked Katla taus.

8. Den tunge Vinter svunden

i haarde Trængsler var,

thi hun og Helge folte

nu fælles Uheld mest.

9. Til Katla Thorun taler,

(da skjærpes Sorgens Brod)

:

uher nu dit Ophold endes

,

fra dette Huus du maa.

10. Skjont du Bekymring nærer

og volder andre den
,

dig ingen Tilflugt mules

i hele dette Land.”

11. Den elskovsrige Pige

gav et vemodigt Syar:

t(
alt Skjæbnen stræng mig nægter

et Oieblik af Haab.”

12. Sig Afskedstimen nærmer,

det Skjalden vel forstod;

til Thorun Helge taler:

gjBr som jeg beder dig.

13. Tillad at jeg min Kummer
maa tolke denne Viv,

mens trende Blus8* udbrænde

som du antænder her.

9
) hann, T. 10

) hiisfrii, T, M. 1
') fra [ Leif Jm mér minn

trega, T, M, i?.
,2

) vi«, T, R .

Griiiilaiida historiske Mindesmærker. *1 Bind.

I
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14. pu munt vilja, at porunn kva8,

pessu, Helgi, raSa,

synt man vera til sorga paS

um 1

segg ok lindi pra8a.

15. Leiddust pau
2

1 litit bus,

[er lukt var
3
liurS å gætti

,

[mjog voru
4 pau til funda fus

,

ef forlog raSa mætti.

16. peigi kann ek peirra or3

i pessu kvæSi at tina

,

minntist lialr ok menja skor

8

a mikla liarma sina.

17. [pessi stund i prautum ein

at pau hafa orlof
0

feingit;

einginn
6
tru ek at

7

[yndis greiil
B

undan [hafi pa
9
geingit.

18. Kom sa aptr er kyndi hal

ok knuSi husit petta

:

ætla ek rétt me8 ollu mal

ykkar skrafi at létta.

19. Helgi [er heldr
10

i svorunum seinn

ok svarar af ekka mo8um

:

er nu hrunninn hlossinn einn,

bauga-poll, af glo8um?

20. Fæ ek pat set, kvaS falda cir,

fljo8i tru ek pu unnir,

*) udel. T, M, R. 2
) inn, T, M, 3

) laus lék, T, M, R. «)

cru, T 5
) fra [ menir (mæn'ngr, M, R

)

harør ok molra eikur

(eik, M, R) mesla gledina, T, M, R. 6
) engann, M, R .

7
)



SKJALD-IIELGE, GRoNLANDS LAUGMAND. 547

14. uVel vil du,” Thorun svared,

afor dette raade selv;

for eder det fornye

de gamle Smerter niaa;”

15. I et afsides Kammer
med Doren lukt paa Klem

,

længstonsket Mode holdtes

,

af Skjæbnen nægtet for.

1 6. Fra Hjertet Klager lode

for Længsel, Sorg og Nod

,

ei deres Elskovstale

udtrykke Digtet kan.

17. Den ene Stund dem undtes

i mange Kummers Aar

,

at bruge glemtes ikke;

den nodes mangenlund.

18. Snart hun, som liden passed,

paa Doren banked stærkt:

Unu er det paa de Tide

at Talen brydes af.”

19. Kun seent gjensvared Helge,

sorgmodig lod hans Rost:

uer nu den forste Flamme
til Gioder snart udbrændt?”

#
20. uJegseer,” hans Kone sagde,

Udu elsker hoit den Viv;

udel . M, fl

)
leikr, T'} fra [ astar leik, M, R. 9

) hafa

M,R. io) vartS
/
T.

(35*)
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nu eru allir eldar prir
1

upp at folska brunnir.

21. pikkjumst ek nu, kvaS pegninn, sja

at pung eru umsat kvenna,

aungva vissa ek elda prja

aSra skemr brenna.

22. Reis hann upp fra refla brik

ok ræddi slikt
2
af pjosti

:

par er su ast at eingi er slik,

ok aldri geingr ur brjosti.

23. Katla tok på klæSin sin l-

ok kvennmanns linossir
3

frfåar,

annann dag gekk auftar lin

inn par er Helgi smi'&ar.

24. Frfåan skof hann ferju stafn,

fagnar vænu sprundi

,

orlofs biSr bann ekki nafn

efst å peirra fundi.

25. Hvorki skorti å hrygSar Stund

liålsfaung* [piS né
s
kossa,

ok meS tårum tigit sprund

ok talar vift geymi bnossa.

26. Hér mun nu fyri Helga tjåsl

liarmr af gråtnu vifi:

vi8 munum aldri siSan sjåzt

,

seggr, i okkru lifi.

27. Stunda ek meir enn stæfti pik

,

stoltust talaSi kæra,

*) feir, M, R (svarende til eir), 2
) saal. de durige ; slitt,
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til finest Aske ere

udbrændte trende Blus.
11

21. uJeg mærker ;” Helge svared

,

uat svar er Kvinders List;

saa kort vel for ei have

tre Blus til Aske brændt.”

22. Han sled sig fra den Kjære

og sagde, fuld af Harm:

den Elskov, uden Lige,

fra Hjertet slides ei!”

23. Sin Pynt og Klædning Katla
%

til Reisen laved snart;

for Helge, da Skibsbygger90
,

hun anden Dag fremtreen.

24. Ved Stavnen Katla kjærlig
%

han da modtog; og ei

han Orlov meer bcgjered

til Afskeds sidste Færd.

25. Ei Kys, ei Kjærtegn mangled

med blide Favnetag,

men Taarestromme styrte

for Katlas Hjertesuk.

26. Saa lod da hendes Tale

i sidst Skilsmisses Stund

:

vi aldrig, Helge, mere

i denne Verden sees.

27. Vist meer end være skulde,

mit Sind er vendt til dig,

si* 3

) ger$ar, Æ. 4
) lialstatSmlog, 5

) ne svå, T.
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så
1 mun heim til Heljar mik

harmr um siSir færa.

28. Hrinda skaltu harmi feim

er hræftiligan må kalia,

bæt fyrir okkr båftum lieim
2

,

bi8 fu lakku alla.

29. Skotnum verSr
5
ei skirt til sanns

um skilna8 feirra trau'San

,

lirjota fotti hreysti manns

hagl å kyrtil rauSan.

30. Katla var borin å knorinn ut,

Kari voftir hristi
4

,

skoput er
5

fessi skåldi sut,

er skemtun alla misti.

31. Island toku [eySar veils
6

[aurum sinum at loga
7

,

sætan rei8 til SauSafells

,

hun sitr me8 harma noga.O
32. Drosin tekr at digrast lieldr

dopr af harmi bleikum,

get ek å meSan at glæSzt
8
hefir eldr

gjorzt hefir
9
slikt i leikum.

33. Sottar kendi silkiey,

sætur fjona vifi,

fæddi hun eina fagra mey
ok feli fat nærri lifi.

34. [Harmar vofSu
10

at henni mest

0 sjd, T. 2)tvcim, M. 3
) fæ ek, T, M, R. 4

) svipti, T,

R, 5

) var, T, M%
6
) pells, T; fra [ unnsrsvells, R? M.

7
)
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den Sorg omsider Doden

mig bringer visselig.
1 ’

28. wBortkast den Harm og Smerte

af grueligste Slags,

bed vel for vore Sjæle91

,

al Lykke folge dig!
11

29. Ei kan jeg ret forklare

hvad meer sig her begav

,

som Hagl sprang Skjaldens Taarer

ned paa hans Kjortel rod.

30. Den Afsked Helge længe

beroved alskens Fryd,

til Skibet bar man Katla

,

det seiler flux af Havn.

3 j. Til Island kom det heldig,

de Kjobmænd Handel drev

;

lil Soidefjeld kom Katla

,

bedrovet end som for.

32. Ny Hariji om hende spændte

,

ei smækker meer hun var;

mens trende Blus udbrændte

hertil var Grunden lagt.

33. Snart slog Forlosnings Timen,

Lysmodre92 nærme sig

,

i vilde Smerters Rasen

en Pigelil blev fod.

34. Ak! for hun onsled Doden

fra [ ormafjors meft plogi, M, R t

s
)

glaiSst, I'
f M, R t

T, M, R .
1 °) Harrarinn vaffti, T, M,

9
) liaii
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heljar skauti breiSu

,

fljoSit vildi finna prest

ok fékk hun alla reiSu.

35. Lausnarans hjalpin
1

Ijuf ok dr

likni hun menja fnSi

;

[sjaldan lygr en langa
2

kor

ok lézt fa sprund af striSi.

36. Ung 5
var kollut auføtr na

eptir moSur sinni

,

kurteislig sem kjdsa må
var Katla fessi en minni.

37. Hun var
4
af ollum Helga kend ,

harma ristil friSan

,

ara tolf var jungfruin send

rit til Grænlands sfåan.

38. [Dreingrinn sjalfr
5

dygSargjarn

dyru fagnar vifi

,

hann 6
elskar sem sitt einka barn

ok [ann sem sinu
7

lifi.

39. En få er bolit i brjdstiV sprang,

[bilagt fékk 9
hans hjaria

,

sætu tekr hann ser f fang

ok segir viS sprundit bjarta.

40. [per er at ségja
10

, en fiSa
11
mær,

[fess
12

vil ek Jesus
11

biSja,

a

) Moder, T. 2
) fra [ cr Jaungum vægir langri, M,

JR. 3
) jung, T. *) er,T,M,R> 5

) Darralundr, T,M. <>)udeL
R. 7

) fra [ unni jafnt (rétt, M) sem, T
t 1II. «) brjo'sti, T, Mf



SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND. 553

nu Liv for Datters Skyld,

dog hun det svinde fol te

og Præstens Trost93 hun fik.

35. Fra lange Sygeleie

forlostes ædel Sjæl

;

vor Frelsers milde Moder

barmhjertig den modtag

!

36. Dog her paa Jord tilbage

var heftigst Elskovs Pant.

og Modernavnet arved

den skjonne Pigelil.

37. Strax blev den spæde Kalla

for Helges Barn erkjendt

;

tolv Aar da svundne vare

hun blev til Gronland sendt.

38. Tro fastest Faderhjerte

hoit glædedes derved,

og deiligst Datter elsked

ret som sit eget Liv.

39. Dog i en Sorgens Time

Naar Anger Sindet sled,

i Favn han tog den unge

og sukkede derved.

40. uDig, Favre, jeg bevidner:

jeg Christus bede vil,

-ft. 9
) ok bilagt var«, i?.

1 °) fra [Ytr at greina, T, M, /?.
1

1

)

unga, T. Jesus, T* 13
) pcss, Ti fra [ ek vil guS pess,
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at su eingin Katlan kær

liun
1 kennist

2 mer en priSja.

41. Einginn leggr i eina skal

angr hans e3 liæsta

,

koma nu upp pau kvcnnamål

at kropp mega heita e8
3

næsta.

42 . Bornin alti porunn prju,

pat var Helga kvinna;

Hallveig frå ek at héti su

er heima par skal vinna.

43. Fæddan liaféi hun frfåan sveiti

fyrrnefnd auSar selja,

ælt hans verSr ytum sein

annars vegar at lelja.

44. proska goftr porhjorn var

,

hann purfti at vinna fleira,

lionum var ekki heima par

haldit stfmit meira.

49. Skryddr var hann mcS skinni kålfs

ok skartar svå fyri snolum,

[leggir herir ok 4
lær til hålfs,

loSnir skor å folum.

46. Helga heiddi lialrinn ungr"

heima6
par til vistar

:

,
hagrinn minn er [hellzt til

7 pungr,

liefr
8
ek fått til listar.

47. Ek skal få per orb
9

ok ljå

,

i

*) udel.de ovrige. 2
) kynnist, jf? #

3)udeI,B,T. *)fra[ leggi'

cr berr ok, de ovrige. b
) jungr, T. 6

)
lieyja, T. 7

) fra[ hclzli.
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at ingen tredie Katla

skal saa mig vorde kjær.”

41. Uheldig Elskovs Folger

da aabenbartes klart —
hvad Helge led, ei lægges

i nogen Vægtskaal kan.

42. Tre Born den Thorun havde,

som Helges Kone var94
;

IJallveige hed en Pige

som hjemme tjente der.

43. En vakker Dreng hun fodle

ei nævntes Faderen,

og derfor ikke kundes

udregnes den hans Slægt.

44. Ham Thorbjorns Navn blev givet

ret hurtig blev hans Væxt,

0£ strax i Barndoms AlderO

til Arbeid sig han bod.

45. Hans Kjortel, ikke herlig,

af Kalveskind var syet,

hans Fodder halve blotte,

dog bar han laadne Sko95
.

46. uUnd, Helge, mig” han sagde

ufast Tjeneste hos dig96
,

min Tilstand mig nedtrykker,

jeg næsten intet kan.”

47.
t
Du neppe Nytte stifter

li, T, a
) liefir, de (ivrige, 9

) orf, de (ivrige.
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aungva kanntu sinnu

,

J)u skalt fara, foSur
1

at sla,

ok fæ8a ]pik meS vinnu.

48. Helgi kemr til hans um dag

ok byggst a verk at lita:

varia er |)etta vinnulag,

ok vill |>ér ekki hita ?

49. [Yrkir
J>å

2
scm eptir ferr

eyfcir dynu linna

:

bryni
3

ek opt en bitr at ven*,

bagt er mer at vinna.

50. Seg&'rinn liefir vi8 svelninn rælt:OD
svara pu orSum mmum !

hvaftan er kominn ur Hof8a ælt

hroSr a8 glopi Jpinum?

51. Blikna nå8i
4

i brjosti sveinn,

beiskum orSum vendi
5

:

berr J>u af
6
pvi abyrgS cinu

al la af minni hendi.

52. Tala pu ekki, ungr sveinn
,

um abyrgS pessa meira
,

vakta pu eigi verknaS neinn
T

,

ok vinn hér ekki fleira.

53. Klæ8i gaf honum kempan svinn,

kænn [vi5 iSjan
8
fiesta

,

9
gekk me'S Helga ut ok imi

afreks skaldit mesta.

%

*) til fdSurs, T; til foSurs, M, R. 2
) saal. T, M, R ; fra [

yrki sd, A. 3
) saal

, de bvrige ; br^n, A.
4
)

ttik, T, R •
5
)
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en Lee jeg giver dig,

din Fode at fortjene

ved Græs for Kvæg at slaae.”

48. En Sommerdag kom Helge

at see hans Arbeids Gang:

uDit Værk ei vel forrettes,

Irvi bider Leen ei?
11

49. En Vise da den Unge

af saadan Mening kvad:

ujeg bryner, slov biir Leen,

ei Arbeid liuer mig.”

50. Til Svenden Helge sagde:

uSvar du mit Sporgsmaal nu

:

ufra hvem i Hofdeslægten97

din Gjæk fik Digteraand ?”

51. Den Svend da skifted Farve

og svared mod i Hu:

uDerfor kun dig alene

alt Ansvar hviler paa.”

52. uTal, unge Svend, ei længer

om saadant Ansvar meer,

ei TræIleværk du passe

men andre Kaar skal faae.”

53. Ham Helge smukt opklædte

og vel oplære lod
;

ret kjær han blev den Gamle

og selv den bedste Skjald.

saal. de durige

;

verndi, Jl. 6
) fyrir, B,T,M

fR+ 7
) Her begyn-

der atter Membranen Bt
8
) var iSju^ B, T.

9
) de du. till hann
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54. Gipti
1

Helgi gullhlaSs friS

gæddi 2
silfri ok pelli

,

fær<5 i bygS i Brattahh'3,

ok bjo J)ar allt til elli.

55. pat var y tis æfi staSr

ollu fir8r
s
grandi,

potti af ytum 4
merkis maSr

mestr å Grænalandi.

56. MæSist
5
jafnan mektug pj68

mest af ångri saru

,

Helgi skald ok Halldors joS

liarSan
6
ångist baru.

57. polt ek segi af sarri pra

særridar manna frægra,

ollum ver8i
7
er inni ek fra,

angr sitt at* liægra.

[Jesus gefi pat
9
elskan kær

svo
10

oss megi pfnu forSa,

peigi gjaldi pau né vær

pessara minna orSa.

59. [Fannst
11

ek ekki i fræftum
12

lcingr

[folk at håttum
13

kaliar.

Hér skal uti harma spreingr

ok Helga rimur allar
14

.

60. Lofaftr guS liann leysi oss oli

meft likn ok miskunn sinni

;

x )saal. B, T, M, R ;
giptezt, ji.

2
) gædda, R,M. 3

) f’riflar, T

.

*) relfkum, M} R,
s
) mæddist, B, T,D1,R.

c
) har$a,2?,

7
) verfir, B, T, R. «) pvi, M, R. 9

) fra [ Eyhfi hcrran,
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54. Bort Helge Katla98 gifted

med Solv og herligs t Pryd —
til Brattelid" han flytted,

og meget gammel blev.

55. Der vendte forst tilbage

sand Fred til Gubbens Sind

;

for ypperligst ban boldtes

blandt alle Grønlands Mænd.

56. De herligste maa stride

med svarest Uheld tit;

Skjald-Helge baardt blev provet

og Haldors Datter med.

57. Skjont disses Sorg og Længsel

jeg skildre t bar i Sang,

derved sin Kummers Byrde

hver finde mindre svær100
! v

58. Ei hine to, og ingen

undgjelde dette Kvad

!

os Himmel—Kjærliglieden

,

vor Jesus skjerme bedst!

59. Ei meer jeg fandt101
i Sagnet;

til Hvile Folk vil gaae

lier endes harmfuld Tale

og Helges Mindesang

!

60. Hoilovet Gud forlose

os af sin Miskund stor!

M, R. *°) udeLMjR. X1
) fann, B,T. xt

) fra [Yxst ek ei vi«

fræ«in, M, R. 13
) f(5lki« hatta, M, R. ,4

) De fdigende 5 Stro-

pher, som indeholdes i A, mangle i de andre Afskrifter.

\
<

'

i



»

560 SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND.

seint mun ek finna seimapoll,

su er mer hellzt i minni.

61. Segit Manu sætlegt vess

sungit af bjarta ok munni,

bfåi nu allir bragnar pess

at bifår gu§ oss uuni.

72 . Pater noster cr pru8 ok væn.

ok prydd af helgum spjollum
;

syngi nu allir sætlega bæn
fyri salunum kristnum ollum.

63. Tyr ok ur ina telja pann

scm toglat liefr orindin fram;

ar ok sol bfåi aungva skamm

,

elski drottinn jafnan bann.

64. Hrugast hlossin lieldr fast,

beimsliga fæ ek af konunum last,

orSin min eru oli å bast,

ollum pikir petta vast.

ANMÆRKNINGER.
1

) Ordet jokull betyder oprindelig og tildeels endnu i Is-

landsk, ikke alene et Isbjerg (ligesom Jukel i Dansk,

maaskee mest et norsk Ord), men ogsaa en tæt sammenfros-

set Isklump eller Ismasse. Derfor melde allerede Eddasan-

gene om uIs og Jokler" i Brynhildes af Had og Harme op-

fyldte Hjerte. Om selve Ordet og dets Sidestykker i frem-

mede Sprog, see ovenfor 1, 452, hvortil vi nu kunne lægge

det Frisiske jokel, jogel, en Istap, hvoraf det sonderjydske

Egel, Egle (see Molbechs danske Dialekt-Ordbog I, 97).

2
)
Navnet Haldor cr i de ældste Tider blevet kaldet og

skrevet Hallpor, ^ hulir, en haard Steen, en Klippe (hvoraf
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den Mo, jeg stedse mindes,

jeg neppe favne skal!

61. Af Mund og Hjerte synger

sodt til Marias Priis!

1 alle ydmyg bede:

os ynde mildest Gud!

62. Med hellig Tale smykket

skjon Paternoster er;

for alle cliristne Sjæle

nu lyde liflig Bon 1

63. Man Tyr og Ur maa kalde
v O

den Mand, som Kvadet sang,

Skam Aar og Sol ei fange !

10
‘

2

ham elske stedse Gud!

64. Vel fast mig Byrder trykke,

mig dadler Kvinders Flok;

udrunden er min Tale,

for lang den tykkes alt!

det danske Hald) og pår, Guden Thor (saaledes svarende

til Romernes Jupiter lapis). Stene horte paa forskjellige

Maader til Oldsagnene om Thor og til hans Dyrkelsesskikke.

Navnet Haldor er endnu brugeligt baade i Island og Norge.

Hertil svarer det kvindelige, ogsaa i Island nu almindelige,

Haldora, oprindelig Hallpora.

3
) Gaarden Hdll er vel endnu til, men Mænd af stor An-

seelse i Landet have længe ikke boet der. Den ligger ved

en stor Klippe i Districtet Stafholtstungur, i det nuværende

Myre-Syssel under Vester-Åmtet. Af denne Gaard har ri-

meligviis een af den ældre Middelalders beromte Digtere

Steen, kaldet Steen fra Hall (Hullar-Stcinn)

,

paa hvis Kvad
Gro niands historiske Mindesmærker. Bind.
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det her besjungne Sagn tildeels er grundet, dette sit almin-

deligste Navn. See ellers Digtets Indledning.

4
) Det lader til at Digteren her især mener den sidst-

nævnte Soster, sitjont det samme i visse Maader og kunde

siges om den fdrstnævnte.

s
) Forkortet fra Thorkatla, og bruges saaledes hyppigst

af Skjalden. Slige korte Navne vare og i Hedendommen

de oprindelige, men vi vide af andre Beretninger at man

da, for at hellige Barnets Navn og bringe det Lykke, plei-

ede at sætte een eller anden Guddoms Navn foran; en Dreng

hvis Navn var Steen (Stcinn) blev saaledes kaldet Thorstein

,

en Gerde Fvcy-Gcrde o. s. v. Katla svarer ellers til Mands-

navnet Ketill (d. e. Kjedel, maaskee formedelst den hellige

Offerkjedel?) som endnu bruges i Island, samt tildeels og,

med smaae Afændringer, i Norge og Holsteen (maaskee især

blandt Friserne). Haldor har vel været en ivrig Dyrker af

Thor, da hans anden Datter, egentligst D/j (Nymphe), ogsaa

betegnedes med hans Navn og kaldtes Thordis (ligesom

endnu mange islandske Kvindespersoner).

6
)
Den lorommeldte Gaard Ho/de ligger i Thveraaliden,

Nordtunga Sogn i Myre-Syssel, og har en smuk Beliggenhed.

Den har i de nyere Tider kun været simple Bdnderfolks

Bolig.

7
) Navnet porfir (Thord), eet af de endnu sædvanligste i

Island, er en gammel Forkortelse af porniSr
,
den som ved

Thors Hjelp udrydder sine Fjender.

8
)
Navnet Helge (Helgi), betyder egentlig den Hellige,

ligesom det og dertil svarende kvindelige Helga. Begge

ere endnu almindelige i Island.

9
) Varme Bade vare i Oldtiden almindelig brugte i det

gamle Norden, især om Loverdagen (da Finlapperne end-

nu gjerne bade sig), som deraf kaldtes Laugardagr,

Svensk logerdag . Af det gamle laug kom det senere Dan-
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ske Lov

,

hvoraf Ordsproget : man skal ikke slaae Barnet

ud med Loven.
1 °) Soidafjeld (Sauåafell) er en stor og berdmt Gaard,

liggende i Dalene eller det nuværende Dale-Syssel, inden

Vester-Amtet. Den var i sin Tid een af Starlangernes Ho-

védgaarde, og da holdtes der (Aar 1229) et bel;jendt Slag,

ligesom og senere et andet i Aaret 1550
,
da Islands sidste

katholske Biskop Jon Aresun der toges til Fange af Dade

Gudmundsdn fra Snoksdal, hvorved den af ham, for Reli-

gionens Skyld
,
mod Kongen vakte Opstand dæmpedes,

skjont Seiervindereri fandt det fornudent senere at lade

Biskoppen og hans tvende Sonner offentlig henrette ved

Skalhol ts Bispegaard.

A1
) Vi oversætte Ordet mundr her saaledes, for at gjore

det forstaaeligt for Læserne, men egentligst betydede det

en Skjenk som den nordiske Frier i gamle Dage gav Svi-

gerfaderen eller Formynderen, og hvormed han tildels,

efter den Tids Talebrug, kjobte sin Kone; heiman-mundr

kaldtes derimod den endnu brugelige Medgift, hvormed

Bruden blev udstyret fra Hjemmet. Ordet mundr fore-

kommer i Longobardernes og i Middelalderens tydske

Love som mund, munt (Barbarisk Latin: mundium) o. s. v.

la
) Det er uvist, enten denne Strophe bor tillægges

Haldor eller Helge, skjont Sammenhængen synes at vise

det sidste.

1

3

)
Formodentlig Hvamm (Hvammr) i Norderaadalen,

hvor der endnu er en Sognekirke. Der er Brylluppet

blevet holdt. uDet gronne Silketelt” betegner da vel en-

ten en Art af Tlironhimmel over Brudeparret eller Bru-

desengens Omhæng. Netop fra denne Kirke ere interes-

sante Oldsager fra den katholske Tid indsendte til Museet

for nordiske Oldsager i Kjobenhavn 1835. See Nordisk

Tidsskrift for Oldkyndighed III, 338-339.

A4
) Den med de gamle Romeres Sprog og Mythologie

(36 *)
i
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ei ubekjendte Digter har her maaskee villet vise sin

Lærdom ved at nævne Venus, i hvis Sted Oversætteren,

som her mest passende, har valgt den nordiske Freya.

Jfr. herefter 5te Sang 38te Stroplie. Dog maa det be-

mærkes, at det af Skjalden her brugte usædvanlige Navn,

Venrisj synes at give tilkjende
,

at han vil tillægge

begge Gudinder det samme Navn, maaskee med Hensyn

til Freyas Herkomst fra de saakaldte Vaner

,

hvorfor hun

og i Eddaerne haldes Vanadis m. m. Nogle nyere Sprog-

granskere have og antaget at Navnet og Begrebet Ve-

nus virkelig have noget Sammenhæng med Nordens gamle

Sprog og Mythologie.

1S
) d. e. uden noget lovligt Forsvar; formodentlig en

ufri eller livegen Kvinde.
lG

) Hvidaaen i Borgarfjorden er en stor Elv, hvis

Munding forhen udgjorde en Havn, som længe ikke har

været brugt.

17
) Da vi ikke af Fortællingens Gang see rettere end

at Thorhatla opholdt sig paa Sdidefjeld, men hendes Sd-

ster Thordis
,

Helges Kone, hos sin Fader paa Hall,

maae vi antage at den Sidstnævnte menes lier, skjont

Sammenhængen snarere synes at vise at Samtalen virkelig

er bleven holdt med den Førstnævnte.

1

8

) Ved Varianternes Uovereensstemmelse nodes Over-

sætteren tildeels at folge een af disse Læsemaader i Stro-

phens senere Halvdeel, skjont Ordene saaledes snarere sy-

nes at være sagte til Thorhatla, end til hendes Soster.

Den anden Variant vilde give en saadan Mening:

see, om ei Spaadomssagnet

derved opfyldes kan.

Maaskee her da een eller anden har spaaet, at Helge

kunde faae sin Kone kjær, efter at han i nogen Tid havde

været udenlands. Muelig er ellers Hovedmeningen den:
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naar ei vi sees, forsoge

om Hjertet læges vil.

19
)

Egentligst: Sletten ved Hvidaa, (Hvitarvollr

,

i

Fleertallet Hvitårvcllir), hvilket Navn F’ragmentet af Hci-

darviga-Saga virkelig giver denne gamle Handelsplads;

saaledes kaldes og endnu en stor ved Elven liggende

Gaard, som for kort siden beboedes af en Amtmand over

Vester-Amtet
,
der nu, vedHvidaacn, adskilles fra Sonder-

Amtet, hvori den ommeldte Gaard dog ligger.

20
) Det store District i Norges Nordlande, som fordum

kaldtes Halogalancl, nu Helgeland. Det siges at være ble-

vet opkaldt efter Næssekongen Haloge, ogsaa kaldet Holge

(eller Helge).

21
) Son af den beromte men ulykkelige Hakon Jarl,

Norges sidste hedenske Regent. Erik var vel Christen,

men meget overbærende mod den hedenske Troes da

endnu mange Tilhængere i hans Rige.

2£
) Staden Throndhjems gamle Navn, som egentlig

betyder Floden Nids Udlob eller Munding.
23

)
Om Hirdmandens Stand og Anseelse ved det norske

Hof, see især Konungs Skuggsjd (eller Kongespeilet) S.

272-280.

24
) Om skarlats-klæ5i her og ellers tit i Sagaerne be-

tyder en Skarlagensklædning, med Hensyn til Farven, el-

ler blot en særdeles firi Klædning, er vel tvivlsomt. Nor-

dens Fyrster pleiede, i Middelalderen (ligesom endnu de

orientalske) at give prægtige Klædninger til deres Hof-

folk og Gjæster, især i Juletiden som en Art af Jule- el-

ler Nyaars-Gave.

2i
)

Originalen kalder her Ringen skygSarij som kan

betyde blank, stærk poleret eller ogsaa emailleret.

2G
) eller kvindeligt Hovedtoi, af den Art som kaldtes

moturj og som formodentlig lignede en Turban.

2 7

) Sandsvnligviis er Meningen : af Klæder, vævede eller
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forfærdigede i Island. Ordet feldr lian baade betyde en

Kaabe og en Pelts, og saaledes her i al Fald en Over-

hjole.

28
) Steinar (a Steinum) en Bondegaard i Stafholtstun-

ger eller TVeraaliden i Myre-Syssel. Bonden Arngeir har

rimeligyiis været en Slægtning af den Thorbjdrn fra Stei-

num, som faldt i Hedeslaget (Heidarvig) 1013 eller 1014.

(See Landn. 2 P. 3 C.)

29
) Originalen har virkelig

: 4
.sin Frille” (frilla, fridia,

egentlig en Elskerinde). Jævnfor ovenfor 2den Sang

7de Strophe. Mueligt er det, at et sligt Forhold alle-

rede har fundet Sted mellem Helge og denne Kvinde, for-

end Helge forelskede sig i Thorkatla, og senere giftede

sig med hendes Sdster, men at han dog har fundet sig

forpligtet til at sorge for hendes Ophold.
30

) De gamle islandske Love erklærede den for en

egentlig Morder, der ikke, efter at have begaaet et Drab,

selv gav sig tilkjende som den rette Gjerningsmand.

31
)
Heraf seer man at. Skjalden Hallar- Steinn (Stein

fra Hall eller Holl) forst har besunget Skjalden Helge.

Hans Vers have vel været indfdrte i den tabte Sang, og

ere atter bievne paraphraserede af Riim-Digteren. Jfr.

Anmærkningen 3 samt Indledningen.

32
) d. e. Helge og Thorkatla (det elskende, men ulykke-

lige og ved Loven adskilte Par.)

33
) Var Herredets Hdvding. Om Gode-Værdigheden

have vi udforlig handlet paa forskjellige Steder i det Fo-

regaaende.

34
) Illuge Svarte (eller den sorte), boende paa Gilsbakke,

var i sin Tid Hdvding eller Gode for den o verste Deel

af Borgarfjorden
,

hvilket Embede hans Son Hermund,

som den ældste, arvede efter ham. See Fortællingen om
hans hernævnte Broder (Saga af Gunnlaugi ormstungu),

udgiven med latinsk Oversættelse af den Arnæ-Magnæanske



SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND. 567

Commission I77S (4). Den haves oversat paa Dansk af

W* H. F. Abrahamson, i Almindeligt Dansk Bibliothek^

1778) og er nylig romantisk bearbeidet paa Tydsk af

Digteren, Baron la Motte Fouqué, i tre smaae i "Wien ud-

komne Octavbind). Sagaens latinske Oversætter, John

Erichsen, har (S. 44-46) blandt Hermunds Bedrifter ikke

opregnet den i nærværende Digt ommeldte, eller henviist

Læseren dertil.

35
) Her synes et Slags Ordsprog at være saaledes anført.

Et andet af modsat Betydning brugtes af Viga-Styr (i

samme ^Tidsrum) efter den ældre John Olafsens Udtog af

hans nu ellers tabte Saga (Isiendinga-Sogur, I, 322): eigi

<ver5r pat allt at regni er rokkr i lopti d.c. Ikke alt det, som

morknes (trækkersammen) i Luften, bliver til Begn.

36
) Efter Etatsraad Grim Johnsonsos givne Underretning

ligger Gaarden Gåsar (a Gåsum

)

ved Ofjorden (Eyjafjord

)

i det derefter opkaldte Syssel
,
men ikke tætved det nær-

værende Ofjords Havn eller Kjobstæd, af Islænderne kal-

det Akureyri

.

37
) Færansdom (Férdnsdåmr) kaldtes i Island den Ret

eller Rettergang, hvorved den Fredløses eller Forvistes

Gods lagdes under Beslag eller dømtes at være forbrudt til

Sagsøgeren eller Ovrigheden.

38
) Det er uvist om vor Digter hermener en Vise af

Hermund selv, eller det af Hallar-Stein om Helge forfat-

tede Kvad.

39
)
Hermund lover her at forlige Helge med hans Fræn-

de, deels ved selv at erlægge Drabsbøderne for deres fæl-

dede Frænder, deels ved sin indflydelsesrige Mægling. At

Hermund ellers var i Slægtskab med Thordis, Helges Kone,

og Thorkatla hendes Soster, erfares af deres Stamtavle i

Landnamas 3 B. 1 Cap.

40
) Nemlig til Nidaros; see Anmærkningen 22.



568 SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND«

41
) d. e. den prydelige, vakkre, hoflige. I lignende Be-

tydninger forekommer Ordet prud i gamle danske Viser.
4
') Navnet Porunn (ellers hyppig brugt i det gamle

Norden, ligesom endnu i Island) betyder den Thor el-

shende Kvinde.
4 3

) Porvardr, ogsaa et endnu i Island almindeligt Navn,

den af Thor omfavnede eller beshjermede. Ordet Hreimr

(her et Tilnavn eller Ogenavn) betyder ellers i Islandsk

Lyd, Skvalder.

44
) Her fdiges den Læsemaade, som vor Originals lier-

værende Manuscripter have, bj'g'Sarspor'Sr : spor'Sr beteg-

ner egentligst Fiskens eller Slangens Hale, men tillige

ogsaa en Tings, Landstræknings eller Figurs yderste Ende;

brjrggfuspor'Svj som Bjorn fra Skardsaa og Torfæus efter

ham her have læst Ordet, betegner den yderste Ende af

en Brygge eller Skibsbro.

45
) Navnet portcll er en Forkortelse afporbetill(Thores

Kjedel); heraf det danske Thorhel, Thorkild.
46

) „Odins Drik” er en poetisk Benævnelse for selve

Digtningen eller Digtekunsten.
47

) Denne Thorgils forekommer neppe ellers i Saga-

erne. '

4S
) Tilnavnet skalli er det samme som Skalde, Skal

(Hjerneskal), Skaldepande.

4<J
) Eller maaskee rettere: indsyede den i Huden. Saa-

ledes bleve og da i Island de Lig behandlede, som i en

Hast maatte Hyttes til Lands paa Heste; see Udtoget af

Viga-Styvs-Saga (1. c, I, 326), som bruger næsten de samme
Udtryk (nfadr i hii'Sj. Om saadant et Lig-Svob brugtes da

Udtrykket rifafij ligesom endnu i Island, om Barnets Svob,

reifaå. Ogsaa (den i Livet yderst voldsomme) Styrs Lig

siges at have for en kort Tid reist sig op i Hudsvobet

og fremsagt en Vise, men derefter lagt sig igjen. I min

Barndom horte jeg, Finn Magnusen, i Island af et tro-
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værdigt Qienvidne en Fortælling om et Lig, som havde

reist sig op for en hort Tid, men var derpaa faldet til-

bage; dog lagde den Fortællende til at Aarsagen dertil

laa i etslags Krampetrækninger, som og hunde virke

saaledes paa ddde Legemer.

50
)

Biinki, ellers en Dynge (endnu i dansh Bunhe) kald-

tes i gamle Dage et Skibs Last, eller Overdelen deraf

der ei var beskjermet, som nu, ved Skibsdækket, men
derimod ved Dækker af Huder, tykt Seildug eller Vad-

mel. Formen biilki er ældre, men Bunke forekom-

mer i en lignende Betydning i gamle danske Love og

Diplomer, samt ligeledes (som Bonke eller Bunke) i

Kæmpeviserne, hvor det dog maashee undertiden bruges

om Dækket eller Rummet under Dækket.
5

1

)
Dette siges her udtrykkelig i Texten. Jvf. ovenfor

11 Strophe 48 Anm.
5 2

) Denne hele Fortælling kan enten være foranledi-

get af et underligt Havdyr, opkastet af Brændingen paa

Skibet og anseet for hin Gjenganger, eller af en blot

Drdm
,

antaget for Virkelighed, og saaledes fremstilt af

Sagnet.

5 3
) Vindens Gud (af Jætteslægten, maashee som dyrket >

af Finner og Finlapper). Jfr. Arim. 54.

5 4
) Havets Gud, Kare’s Broder. See Anm. 53.

55
) Nordstjernen eller Polarstjernen. Textens Benæv-

nelse leiSarstjarna betyder efter Ordet Veistjerne, den vei-

ledende Stjerne; da Compasset blev opdaget, fik Magneten

ligeledes Navn af leiSarsteinn. Den forstmeldte Benæv-

nelse svarer til det gamle engelske og skotske leidesterne,

ladesterne (endnu loadstar) oldtydske leydslcrre ; heraf og

det nyere tydske (i Talemaader)Zetoér/v*., danske Ledestjerne.

Det sidslmeldte islandske Ord svarer og til det bekjendte,

ældre og nyere engelske loadstonc.

56
) De skulle altsaa efter den her til Grund lagte Text,
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sandsynlig ved en digterisk Overdrivelse, være komne tem-

melig nær til Nordpolen. Efter den anden Membran, ef-

ter hvilken T er skrevet, bortfalder dog dette, da der

blot siges: JDe kunde (i den klare Luft; see meget langt

bort mod Syden, og ligeledes bine Nordstjernen.”

57
) Dette Forslag hidrorte uden Tvivl fra den hedenske

Overtro, at Yaabendbden forte til Valhalls Salighed, hvor-

imod de Druknede modtoges i Havgudinden Rans Boliger,

hvor de (efter de Flestes Mening) ikke havde det saa godt

eller fornbieligt.

58
) Herved betegnes Grbnland, som altsaa allerede i de

Tider antoges for at have liere Jokler end Island, som dog

har et temmelig stort Antal af slige Isfjelde, der ligeledes

paa mange Steder kunne sees langt borte fra Havet.

s9
)
Navnet Forni betyder : den Gamle (ellers een afOdins

Benævnelser). Mandsnavnet burde maaskee egentlig skrives

Forni (Offreren
;

den offrende). I ingen af Formerne er

det nu mere brugeligt i Island.

60
)
Efter Ordet: paa Solens Fjelde eller Bjerge; Solarfjoll

har dog egentlig været en derved beliggende Gaards Navn.

G1
)
Enken Thorunn paa Herjoifsnæs. See ovenfor 3die

Sang 35te Strophe o. f.

G2
)
Hovnes betyder Horrens Næs eller Forbjerg. Man

har vel neppe nogen Efterretning om at denne Plante er

bleven dyrket fordum i Grbnland, skjont den synes i det

Ilte Aarhundrede at have været temmelig almindelig i det

nordenfjeldshe Norge.

6 3
) ((Hars Skib” bruges her af Skjalden som en Benæv-

nelse for Digtekunsten; ved Navnet Har menes dog ikke

her, soin ellers sædvanligst, Odin, men derimod en af de

mythiske Dverge, som nævnes i Valas Spaadom; uDver-

ges Skib” kan Poesien og kaldes efter de eddiske Myther.

6 4
)
De tvende Illuger, med hvis Skib Helge var kommen

over til Grbnland, udrustede nu Skibet til Tilbagereisen,
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som dog, efter det Fdlgende, ikke synes at have gaaet for

sig det Foraar, med mindre den ene af dem da er bleven

tilbage i Gronland, hvor lian senere fandt sin Ddd. Jfr.

6te Sang 20de Strophe o. f.

6s )Maaskee har det været etVoxlys som i de Tider meen-

tes at fordrive onde Aander. See f. Ex. Hardar-Saga 14de

Capitel.

G6
) Altsaa et lille fint Pergamentsblad, hvorpaa eet af

Guds (maaskee hebræiske, ellers for de Heste Christne ube-

kjendte) Navne var skrevet. Et saadant mystisk, udtalt el-

ler skrevet Ord meentes i Nordens Middelalder at have en

vidunderlig Kraft, som til at stille Storme, lid, Sygdomme
o. d. 1. Uden Tvivl var dette kun en katholsk Omdannelse

af hedensk Overtro, som endnu ikke er fuldkommen uddod

blandt Almuen i nogle protestantiske Lande.
G7

)
Gronlands rædselfulde physiske Omgivelser og Phæ-

nomener have stedse næret og vedligeholdt dets faa ad-

spredte og uoplyste Indbyggeres Overtro paa Trolddom,

Spogeri, Aander og deslige. At man der har antaget Fe-

ber-Phantasier for virkelige Aabenbaringer af hin Art, vi-

ser den fdlgende Fortælling tydelig nok.

G8
) Uden Tvivl har man anseet denne saakaldte Myride

(eller Murid) for en Art Marekvinde. Disses nord-euro-

pæiske Mythologie er temmelig udforlig fremstilt i Edda-

læren og dens Oprindelse IV, 52-53, 62, jfr. Lex. mythol.

S. 424, 477. Mærkeligt er det herved, at Maren endnu

paa mange Steder i Norge kaldes Mari eller Muro (Muri,

Murid ?) .

<
69

)
Med Banden og Skjeldsord troer Almuen endnu i

Danmark og flere Lande at kunne fordrive de saakaldte

Lygtemænd, som af de Overtroiske ansees for onde Aander.
70

) Dodens og Underverdenen Helhelms Gudinde blandt

de gamle Nordboer, som af Farve var halv blaa (eller bleg-

i



572 SKJALD-HELGE, GRoNLANDS LAUGMAND.

blaa, dddningbleg), halv hvid (som et levende Menneskes

Hud).

7l
)
Her siger Skjalden virkelig ikke Pareers men Nor-

ners. Jfr. ovenfor 2den Sang 3die Strophe.

7 2
)

See ovenfor 3die Sang 4lde Strophe o. f.

73
) Begge Navne bruges endnu almindelig i Island.

7 4
) En vis, formodentlig ung eller skjon Kvinde, hvem

Skjalden ikke vil nævne.

75
)
Membranens (T) Udtryk er her diensynlig urigtigt.

Fdlgelig maa Digtet være ældre end den.

76
)

Krokaspjot kaldtes fordum et Spyd eller Landse,

hvis Spidse var forsynet med to (eller flere) Kroge eller

Hager.u
\

77
) Af disse tvende Mandsnavne bruges det forste endnu

i Island, det sidste ikke.

7 8
) Det er maaskee ikke umærkværdigt, at ligesom He-

denolds Nord\nænd, samt de fra dem nedstammende Islæn-

dere og Grønlændere, pleiede at stene Troldkarle og

Troldkvinder, saa er det selvsamme, endnu i det lSde

Aarhundrede, skeet blandt hedenske Eskimoere i Gronland.

79
) Skudet synes at være kommet fra en, i eller ved

Huset skjult Fjende, de dræbte Brodres Folgesvend, som

enten for havde trukket sig tilbage, eller var forst kommen

til Stedet, da Kampen var forbi. Efter den gamle Over-

troes Forestillingsmaade kunde og her et pludseligt Døds-

fald (af Apoplexie eller anden naturlig Aarsag) være blevet

anseet for Virkningen af en Trolddomspiil.

80
)
Vor Helge har vel ordnet Lov og Rettergang i

Gronland, der vistnok til den Tid i Hovedsagen vare de

samme, som de der brugtes af de hedenske Islændere, i

Overensstemmelse med de Regler, som i hans Tid fulgtes

paa Island efter Christendommens Indførelse der. Mere

herom i Indledningen (ovenfor S. 441-443.).
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81
) Den Pelts, som Thorkatla forhen havde skjenket

ham. See ovenfor 2den Sang, 4lde Strophe.

82
) Noget lignende fortælles om den skjonne Helga, der

havde været forlovet med Skjalden Gunlug Ormstunga, vor

Helges Frænde. Efter Gunlogs Fald i Tvekamp, for Hel-

gas Skyld, blev hun gift, samt levede vel sammen med sin

Mand og fik ved ham adskillige Born
,
men det var dog

stedse hendes stdrste Fornoielse at betragte den prægtige

Kaabe, som Gunldg engang havde skjenket hende; i sin

sidste Sygdom lod hun den bringe til sig, stirrede paa den

en kort Tid og opgav Aanden. (Saga af Gunnlaugi orms-

tungu &c. Cap. 13. Udg. S. 190-192). Jfr. herefter den

34te Strophe.

.

S3
) Jfr. ovenfor 27de og 28de Strophe, samt Anm. 81.

84
) De næstfdlgende 4 Stropher indeholde Thorkatlas

Gjensvar.

85
) Eller efter den anden Membran: som har voldt dig

en lang Kummer eller Længsel.

8G
)
Her har Texten det Tillæg (som paa flere Steder)

:

uEftersom Bogen” (den skrevne Saga) uberettcr.”

87
) Digteren mener vel, at den listige Thorun, ved atgjore

Thork atla et Tilbud som maatte være hende behageligt,

netop derved sigtede til et modsat Maal, i det hun tiltro-

ede sig selv den Magt over Helge og hende, at hun, ved

at have hende hjemme hos sig under bestandig Opsigt,

bedst kunde forhindre deres hemmelige Sammenkomster.
88

) Formodentlig menes her den ogsaa i Middelalde-

ren beromte Homer, hvis Lignelse om Svinet, som stedse

soger hen til den samme Ager, uagtet det tit var drevet

bort fra den med Prygl, Holberg, som bekjendt, har

paroderet i Peder Paars.

89
) Egentlig Ilde, efter Originalens Udtryk (eldar).

Saadanne Blus eller smaae Baal paa ildstedet have maa-

ske,' i det paa Brændsel fattige Gronland, pleiet at bestaae
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af et bestemt Antal afsmaae Brændestykker afen vis Størrelse

eller andet som der brugtes til Ildens Næring. Eskimoerne

bruge i Almindelighed kun Tran og Mos til deres Steenlam-

per, som baade tjene til Lysning og Kogning. Dette har
,

» her neppe været Tilfældet efter de af Digteren brugte

Udtryk.

90
)
Da han nemlig der, hvor Thorkatla opsøgte ham,

stod og tømrede paa et Fartdi, som var under Bygning.
91

)
efter Ordene: du forbedre Verden (eller Verdens-

livet) for os begge!

92
)
LjosmoSir

,

Lysmoder kaldtes en Jordemoder eller

Fodselshjelperske af de gamle Nordboer, nu i Alminde-

lighed (ved en Forkortelse) af Islænderne Ijdsa (svarende

til Romernes lucina). Det gamle Ord er endnu tilbage

i den norske Almues Ljosemoj samt formodentlig tillige i

de svenske Dalekarles næsten ukjendelige Liosmuna (over-

sat i Ihres Dialect-Lexicon ved Barnmorska).

93
) Nadverens Sacrament eller og den sidste Salvelse?

som bruges blandt Katholikerne.

94
) Med Helge synes Thorun (som formodentlig var ældre

end han) ei at have havt Børn. Een eller to af hendes (og

sandsynligvis Skegges) Sønner nævnes her foran i 6te Sang

13de Strophe. Om den her nævnte Hallveig har været

hendes Datter, eller blot een af Husets Tjenestepiger, sees

ikke tydelig af Digtets Udtryk.

95
) I det gamle Norden gik Trælle og Livegne tit mest

i saadanne Skindklæder. I Gronland skete det vel især af

Nødvendighed
,

ligesom Eskimoernes almindelige Dragt

egentlig blot bestaaer deraf.

96
) Drengens Mening var vel denne: som fri Mand,

for Kost og Lon.
97

) Hofdeslægten (HdfSacctt

)

kaldtes en berømt og vidt-

løftig Slægt i Island, som nedstammede fra Landnamsman-

den Thord paa Hofde (en Gaard paa Islands Nordland).
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Det er muligt at enten Helge eller Thorkatla liave bort til

den langt ude, da den var meget vidtloftig, thi dens

norsk -islandske Stamfader Hof8a-pår5r, Hofde-Tliord,

havde ikke mindre end 19 Born. Om Helge ved Spdrgs-

maalet benyttede sig af et i Island da gjængse Ordsprog,

kunne vi ikke sige, men han synes dog paa en for-

blommet Maade at have meent sig selv, i det han var fodt

paa Gaarden Hofde i Borgarfjorden og hans Familie da li-

geledes kunde kaldes Hdfdeslægten. Endelig kunde og

hofSaætt (Hovedslægt eller Hoveders Stamme) betegne et-

hvert fodt Menneskes Herkomst.
9S

) Navnet tillægge \i her, da det tydelig sees af Ordfoi-

ningen at Helges Datter menes her.

") Brattelid, Brattahlfå

,

var ogsaa Grdnlands Laugs-

mands Bolig i Ivar Beres Levetid og Goloniens sidste os be-

kjendte Periode.

1 °°) Denne Strophe synes at være en Efterligning af den

sidste i Gudrunes Opfordring (Gu8runarhvot) ,
den ældre

Edda IV, 108:

Alle Jarlers Sind

lettere vorde,

alle ædle Kvinders

Sorrig mindre

for denne Klagers Række
fremsiges til Ende!

l01
) Dette Udtryk synes at vise at Skjalden har havt en

skreven Saga og tillige maaskee ældre Digte (fræSi) for sig.

1 0 2
)
VedRunen Tyr (1") betegnes T, ved Ur (f\) U, Digteren

selv her i Taleruner ved Ma8r (Mand, Y) M; Aar (Ar H)

er A; Sol (h) er S. Dethele bliver altsaa: TtVfdh, TUM-

AS, saaledes som Navnet Thomas for pleiede at skrives og

endnu udtales i Island.

»
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XIV. UDDRAG AF GISLE SURSONS
SAGA,

ISÆR INDEHOLDENDE HELGE VESTEiNSoNS, EEN AF
GRoNLANDS FoRSTE INDBYGGERES, LEVNET.

•Helten Gisle Sursons Saga, som af P. E. Muller ansees

for een af de ældste og troværdigste, indeholder forskjel-

lige Efterretninger om een, eller endog tre mærkværdige

Personer, som kom til Grdnland i dets fdrste Landnams-

tid, udmærkede sig der ved klogt Forhold og tildeels ef-

terlod sig betydeligt Afkom. Hovedpersonen blandt dem,

forsaavidt vi kunne lære deres Levnet at kjende, er Helge

Yesteinson; de Efterretninger, som angaae ham, meddele

vi derfor af ovenmeldte Saga, tillige med andre korte,

men indholdsrige, om de to o v rige mærkelige Personer,

der udgives for Sodskende (som og een Gang vist have

spillet en vigtig Rolle i de gamle grønlandske, ni; næsten

aldeles tabte, Slægtregistre); disse sidste Efterretninger ere

opbevarede i en Hovedrecension af Sagaen, der hidindtil

har været Almeenheden næsten fuldkommen ubekjendt.

Nordmanden Thorbjørn Sur, Gisles Fader, hvis Be-

drifter den samme Saga omhandler, blev Stamfader for

vidtløftige og anseete Slægter i Island. Sagaens Chro-

nologie maa i visse Henseender være af Vigtighed for os,

hvorfor vi have undersogt adskilligt dertil horende. Der-

ved bemærkede vi den synderlige Omstændighed at Thor-

bjørn Surs Ankomst til Island fastsættes (næst efter saa-

ledes at ommelde Ingolfs, den forste Landnamsmands og

Ulfljots
,

den forste Lovgivers) i de ældste islandske An-

naler til et vist Aar 1

,
hvilket ellers der er hoist usæd-

*) Nemlig (efter et haandskrcvet harmonisk Uddrag al dem,

forfattet af den lærde John Haldorsen eller hans Son ,
Finn

Johnsen, som tilhorer mig Finn Magnusen) i 0 Recensioner el-

i
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vanligt. Det samme er Tilfældet med en anden af Saga-

ens Begivenheder, nemlig Goden Thorgrim Thorsteinsons

Drab. Anledningen til at dette især er bemærket paa-

pege vel Annalerne selv, ved at berette, at ban var

Snorre Godes Fader. Dette antage vi saa meget hellere,

som Bestemmelser ogsaa lindes her for Thorgrims Far-

faders, Thorolf Mostrarhjaegs
,
Dddsaar, samt dennes Sons

og Thorgrims Fader, Tborstein Thorshabits, Fddselsaar.

Vi troe saaledes
,

at Forfatteren bar indllettet Thorbjdrn

Sur, som i Island ihhe gjorde sig særdeles udmærket og

ikke engang kunde henfdres til Landnamsmændene
,

blot

af den Aarsag, at ban var Snorre Godes Morfader.

Baade Snorres Fddsels- og Dddsaar ere bemærkede, men

det for os mærkeligste er vel det, at det samme er Til-

fældet med hans Datter Tburid
5

tbi fra hende havde Are

Frode, efter hvad han selv tilstaaer, en vigtig Deel af

sine, i lians Schedæ meddeelte Efterretninger og chrono-

logishe Bestemmelser, see ellers herom ovenfor I, 500-

501. Heraf bliver det boist sandsynligt, at netop Are,

Thurids Frænde og Nabo, bar skrevet de ældste island-

ske Annaler, men denne Formodning maa næsten blive

til Vished, naar vi endvidere bemærke, at næsten alle de

dvrige Personer, som ommeldes i dem forend Aaret 1000

(med Undtagelse af Laugmændene og enkelte Befordrere

af Christendommens Indførelse) netop bore til Ares egne

Forfædre paa een eller anden Maade, nemlig: Tbord Gel-

ler, Brodd- Helge, Thorkel Eyolfson, fra hvilke han selv

i lige Linie nedstammede, og andre som vare besvogrede

eller beslægtede med dem, som Blund-Ketil
,
Tungu-Odd

og Geiter. Desuden nedstammede Are fra Bjarne, Brodd-

Helges Son, som var Ophavsmand til to i Annalerne (el-

lers for den Tid sparsomt) bemærkede Begivenheder, Gei-

ler Afskrifter af Annalerne (b,
c, d,f,g,h) til 952, af 2 0. L)

bl 953 og I, (;/*), til 956*

Grimlands historiske Mindesmarker. 2 Hind. (37)
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lers Drab og Slaget i Bodvarsdal. Gjennemlube vi end-

videre Annalerne fra Aaret 1000 aF til Ares Dodsaar

J 148, saa ommeldes der, Foruden hans eget Fddselsaar,

aF særegne Begivenheder, især de som vedkom Snorre

Gode, Ares egne ForFædre og deres Slægtninge, samt hans

Ven Sæmund Frode. Vi troe saaledes, at Begyndelsen

til de islandske Annaler uden Betænkning kan tillægges

Are Frode, hvis Tilbdielighed til at meddele sin Stam-

tavle, samt Efterretninger om hans egne Stamfædre og

deres Slægt (Fra hvilken han og havde en stor Deel aF

dem) vi ellers tilstrækkelig kjende af hans Schedæ.

Adskillige Lærde have Forhen, med Fdie, tillagt Are

Frode betydelig Deel i forskjellige islandske Sagaer (for-

uden Landnama og Kristni-Saga), som Eyrbyggja (hvorom

her forhen I, 498 o. f.) med liere, efter hvad Werlauff,

i sine Undersøgelser over Ares Levnet og Værker, især

har oplyst. Det er desuden sandsynligt, at Are, hvis

store Kundskab om Islands almindelige Sagnhistorie hans

Skrifter noksom vise, har efterladt sig skrevne Samlinger,

vedkommende enkelte Bygders og Slægters Historie, al

hvilke han i Landnama kun har givet meget kortfattede

Uddrag, samt at disse Samlinger sildigere ere bievne be-

nyttede af de Lærde, i hvis Hænder de efterhaanden faldt,

som Snorre Sturleson, Styrmer Frode, Slurla Thordson

og Hauk Erlendsdn (jfr. ovenfor I, 22-31, 33 o. f., 58-

00), vel ogsaa andre, hvorom vi ikke kunne vide dette,

som Gunlog, Odd, Biskop Brand o. 11. Er denne Gis-

ning rigtig, har Are vistnok ikke i den Henseende ude-

ladt Thorbjørn Surs og lians Afkoms Historie, om hvilken

just hans sagnkyndige Veninde Thurid kunde give ham

ndiagtige Underretninger. Da bliver det og mærkvær-

digt, hvad her berettes om Vesteins, Geirmunds og Gud-

rids Udvandring til Grønland og deres Bosættelse samme-

steds
,

thi derom kunde Are være bleven underrettet af
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lians Farbroder Thorkel Gellerson, som selv havde været

paa Gronland og der faaet sine Efterretninger om Landets

forste Beboelse, tildeels af en Mand der selv var udvan-

dret dertil med Erik den Rode (see ovenfor I, 170, 173)*

I Landnama handler Are ikke udforlig om Gisle Surson

der ikke hdrte til de egentlige Landnamsmænd, men det er

mærkeligt, at han forudsætter hans Begivenheder som al-

mindelig bekjendte, i det han tilfældigviis melder at den

Ingjald, som hjalp ham i hans Fredlosheds Tilstand, yar

til Straf derfor fordreven fra Gaarden Hergilso af Gisles

Fjende og Drabsmand Bork den Tykke* (Landn. 2 B. 19 C.).

Uvist bliver det vel for stedse, hvo der har været Ho-

vedforfatter til Gisle Sursons Saga; den er kun een Gang

udgiven, nemlig i Bjorn Marcussens bekjendte Octav-Sam-

ling, men yderst slet og ufuldstændig. De Udtog, som vi

her meddele, ere derfor ingenlunde tagne af denne, hvori-

mod den blot er bleven jevnfort med folgende af os benyt-

tede Haandskrifter, tilhorende den Arnæ-Magnæanske Sam-

ling.

A) En Membran, stor Qvart, Nr. 556 (som tillige in-

deholder Sagaerne om Gretter, Hord og Holmverjerne,

. samt flere af udenlandsk og fabelagtigt Indhold), der er af

os bleven lagt til Grund ved disse Uddrag. * Den synes at

være skreven sidst i det 14de eller forst i det 15de Aarhun-

grede, oiensynlig efter en ældre Original, som paa enkelte

Steder sees at være bleven misforstaaet eller feilagtig læst

af Afskriveren.

B) Et maadeligt Papiirshaandskrift med cursiv Skrift,

Nr. 147, Fol. (som har tilhort Torfæus).

C) Ligeledes, Nr. 148 (ved Jon Erlendsen) og

G

)

i Qvar

t

9
Nr. 481 (ved Ketil Jorundsen) ere begge

skrevne 1651 efter en Sagabog (efter Arne Magnussens Me-

ning
,
paa Pergament) da tilhorende Thorleif Magnussen

paa Hlidarende. Baade de og B, samt Ej 160 og /, 552,

(37*)
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tilhore den samme Hovedrecension som A. (F, 163, 4,

er hun et nyere upaalideligt Uddrag). /£, Nr. 52 i Rashs Sam-

ling ligesom ogsaa de nedenfor nærmere omhandlede Lj M
og N l hore til bemeldte Recension, men ere luin meget

ufuldstændige og stemme mest overeens med den oven-

meldte tryhte Udgave, af os betegnet Tr; den indeholdes

i den Samling (fra S. 127 til ISO) som har denne Hovedti-

tel: Agiætar Fornmaniia-Sogur j cru d Jjrikk wtgeingnar acl

Forlage Hr, Vice-Ldgmannsins Bjorns Marcussonar, Holuni

MDCCLY1. S. Ovenfor er dens Beshaffenhed kortelig

antydet, og vi bemærhe hun videre derved, at den f. Ex.

hun har 8 afviserne, men udelader deraf ihhe mindre end

24 liele Stropher som lindes i A (hvoriblandt en især er

mærkelig som formodet Levning af edgulj68 eller Oldti-

dens fortællende Digte, hvorpaa rimeligviis en Deel al

Sagaen er bygget) og en anden, af Gisle Sursdnselv, ved

den Sammenligning som han (i det 10de Aarhundrede) an-

stillede mellem sin Soster Thordis og den af Eddaerne m.

m. behjendte Gudrun Gjuhedatter. Hertil homme Papirs-

Haandskrifterne D og //,beggemed Asgeir Johnsens Haand.

Af dem har Dj 149 Folio, tilhort Torfæus, men H, 4S2

4to, rimeligviis fra forst af, Arne Magnussen selv. Om dette

eller dets Kilde lindes ingen anden Efterretning fra hans

Haand, end en los Seddel med denne Paategning: ex bibli-

otheca regia. Disse Haandshrifter ere dog særdeles mærk-

værdige, da de indeholde en fra den ovenommeldte i mange

J

) Disse 3 Haandsk rifter tilhore nu den Kongelige Ilaand-

skriftsamling. li findes blandt de slorrc Suhmske, som Nr.

1714. skrevet Aar 1715, fil og N derimod blandt de Thottske,

som Nr. 977 og 984 begge i Folio; det forste er maaskee skre-

vet i det 17de, men det sidste vistnok i det 18de Aarhundrede.
Tur synes (efter det ovenfor anforte) Biblioiheket at have været

i Besiddelse af en * Membran, eller i det mindste af et gammelt
Exemplar af en ganske anden Beskaffenhed end de nu omme^tc.
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Henseender afvigende Hovedrecension af Gisle Sursdns

Saga (hvilken Sagabibliothekets Forfatter, som blot har

benyttet den trykte Udgave, der slet ingen Variant-Til-

læg har, aldeles ikke har kjendt). Deri behandles Gisles

norske Forfædres Historie meget vidtløftigere end i den

bekjendte, og dog har meget deraf manglet i Afskrifternes

Original (da 5 Blade i Folio og 10 i Qvart i Afskrifterne

derfor ere levnede blanke.) Kilden til disse Afskrifter har

vel været en Membran, som nu ikke mere haves. At en

saadan,som (maaskee blandt flere) har indeholdt Fostbrodre-

Saga, forhen har tilhort det store Kongel. Bibliothek, vide

vi af det ovenfor (II, 259-60 samt 267) anførte, endskjont

den i de nyere Tider ikke har kunnet lindes der. Derimod

haves sammesteds (under Nr. 1181-82) Apparat til en Ud-

gave af Sagaen, hvilket Sulim i sin Tid har tilveiebragt,

bestaaende af en Afskrift med Varianter og latinsk Over-

sættelse, som synes at være skrevne af den Magnæanske

Stipendiat*, siden Sysselmand John Johnsonius. For Af-

skriften er enten vor D eller H oiensynlig blevet lagt til

Grund
,
da denne Recension

,
forsaavidt som den ikke er

defect, er den udførligste. Af de Varianter, som her ere

anførte ved det af os nu udgivne Stykke fandtes ingen mær-

kelig, foruden dem som vi selv havde antegnet.

At Helge Vesteinsøn maatte blive en særdeles hjæk

og dygtig Mand
,
derom syntes allerede hans her fortalte

Barndoms Begivenheder at spaae. Om Geirmund kan dette

derimod neppe siges, hvorfor vi ikke have uddraget det

af Sagaen, som angaaer ham, men ndies med at meddele det

oversat i følgende kortfattede Uddrag af de Hovedbegiven-

heder i Gisle Sursons Saga, som udfordres til at gjore

Sammenhængen mellem hans og de heromhandlede Perso-

ners Levnet forstaaelig for vore Læsere, i det vi iovrigt

henvise til Sagaen selv og til P. E. Mullers Uddrag af den

i Sagabibliotlieket I, 167-175, samt Petersens Danmarks
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Historie II, 478-483. Thorbjorn Sur, Helten Gisles, samt

Thorkels og Ares Fader, udvandrede med sine to først-

nævnte Sonner, fra Surnadalen (nu Syrdalen) i det vestlige

Norge, til Island (efter de fleste Exemplarer af Annalerne

952). De ankom til Dyrefjorden og den Havn som da

kaldtes Haukadalsos
,
og kjobte et Stykke Land der i Nærhe-

den, hvor de opbyggede Gaarden Sdbol i Hokedalen. De
forte fcJrst der, og siden (efter at de havde indrommet de-

res Soster Thordis og hendes Mand Thorgrim fra Thors-

næs Gaarden Sobol), paa Hol, en fælles Huusholdning,

indtil Thorkel, som var gift, ved hemmelig at lytte til sin

Kones fortrolige Tale (med Aude, Gisles Hustru) erfarede

at hun holdt meget af Vestein, Audes Broder og Gisles

Fostbroder* Fortornet herover begyndte Thorkel strax

at ponse paa Vesteins Undergang, ophævede derfor Fæl-

lesskabet med Gisle, og begav sig til sin ovennævnte Svo-

ger, Thorgrim, (Thorstein Thorskabits Son, Snorre Godes

Fader; see ovenfor I, 566-570) som var fjendsk sindet

mod Vestein. Den sidstnævnte blev myrdet, da han var

Gisles Gjest, midt om Natten; Thorkel ansaaes for Op-
havsmanden, men Thorgrim som Gjerningsmanden. Efter

Fostbroderskabets Love var Gisle paa det helligste forplig-

tet til Blodhævn paa den Myrdedes Banemand, og han ud-

forte den, ligeledes hemmelig, paa sin egen Svoger

Thorgrim; dog blev dette robet ved hans egen Ufor-

sigtighed, og Bork den Tykke, som havde ægtet Thordis,

ThorgrimsEnke men Gisles Soster, ansaae sig for pligtig til

at hævne Mordet paa dennes egen Broder. Han anlagde

derfor Sag mod Gisle, som blev domt fredlos, og forfulgte

ham siden i mange Aar uophørlig. Imidlertid opvoxte den

myrdede Vesteins Sonner, Berg og Helge, indtil de, i

Barndomsalderen, hævnede deres Faders Mord paa dets

Ophavsmand, Thorkel Surson, saaledes som det berettes

i de efterfølgende Saga-Uddrag,
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Sødskendene Geirraund og Gudrid, som efter Recen-

sionen Dj Hj kom til Grønland med llelge Yesteinson,

og bleve anseelige blandt dets Indbyggere, vare, efter

samme Recension, (hvilket og tildeels kan sluttes af den

anden mere bekjendte), Born af Ingjald paa Hergilso i

Bredefjorden, som var de Surs-Sdnners Frænde og Yen,

hvorfor Gisle, som i Førstningen forestod det fælles

Bo
,

havde taget dem som smaae Born til Opfostring.

Da Thorkel Hyttede bort og Fællesskabet blev hævet,

tog han Geirmund med sig, men Søsteren Gudrid blev

tilbage hos Aude og Gisle. Dagen forend Thorgrim blev

myrdet, havde han, uden skjellig Aarsag, givet Drengen

Geirmund en Kindhest, hvorover han blev hoilig forbit-

tret; heraf benyttede Gisle sig, for at formaae ham til at

lade Doren til Thorgrims ,Huus staae hemmelig aaben

om Natten og til i Tide at slukke den i Sovestuen bræn-

dende Lampe, saa at Mordet paa den Maade let lod sig

udfore. Gudrid var stedse hos Aude, for og efter Gisles

Drab, som det endelig lykkedes Bork
,

ved sin Med for-

bundne' Eyolf den Graa, med stor Overmagt at udfore,

— indtil de begge, tilligemed Geirmirnd og Vesteins Søn-

ner, forlode Island.

BØrk havde hverken stor Glæde eller Fordeel at

sin mageløse Hævn for en Svoger paa en anden Svoger;

de for ham skadelige og haanlige Følger deraf cre be-

rettede, efter Eyrbyggja ovenfor (I, 596-604); dermed

stemmer i det Væsentlige GisleSursøns Sagas 35te Capitel.

Disse Begivenheder have sikkerlig havt betydelig Indvirk-

ning paa Yesteins Sønners og de Øvrige af Bork forfulgte

Personers Skjæbne, hvilket vi nu ville søge at udvikle,

for derved, saavidt muligt, at udfinde Tiden for vor

Helges o. ft. Udvandring til Grønland.

Arne Magnussen har nøic undersøgt Evrbyggja-Sagas

Chronologie. Efter gamle paal idelige Uddrag af hans
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hertil horende Bemærkninger, af hvilke jeg, Finn Mag-
nusen er i Besiddelse, maa Gisle Sursons Drab være skeet

næsten sidst i Aaret (maaskee i October) 9S0, men Borks

Skilsmisse fra hans Kone og Bor illytning fra Helgafell

981. Hvor pludselig denne skete, erfares af Beretningen

derom, og han maa ikke have været i liden Vaande med
at skalle sig Bopæl paa en Gaard, hvor han strax kunde

drive sin betydelige Qvægavl. Navnet paa den Bopæl
han erholdt, BarkarstatSir (Borks Stade eller Bolig), mel-

lem tvende forhen bekjendte Gaarde (Orrahol og Tunga),

viser og, at han har maattet anlægge den fra fdrst af

paa en ode Mark. Alt delte har medfdrt for ham, som

nylig havde lidt stort Pengetab paa forskjellige
,

tildeels

harmfulde og nærgaaende Maader, saa mange Bryderier

og Ubehageligheder, at han umulig paa den Tid kunde

tænke paa at fortsætte Hævnen for Thorgrims Drab,

som nu desuden var kommet ham saa dyrt til at staae,

paa Yesteins Sdnner eller andre. Paa Barkarstade har

Bdrk sandsynligligviis boet adskillige Aar og saaledes

flyttet derfra henved 986 til Gleraaskoge ved Hvamsfjor-

den. Nu var han da kommen nærmere til de ovenmeldte

af ham forfulgte Personers Opholdssteder, for hvilke og-

saa hans atter tiltagende Magt begyndte at blive frygte-

lig, saa at de derfor besluttede at forlade Landet. De
have da i det eller snarere det fdlgende Aar forladt Lan-

det, og saaledes rimeligviis i 987 udvandret fra Norge til

Gronland og Erik den Rodes nye Colonie-Anlæg, som da

var i fuld Opblomstren.

Med Hensyn til Gudrid Ingjaldsdatter, om hvis Op-
holdssted Sagaernes Hovedrecensioner ere uenige, tillade vi

os at gjætte at de begge, i visse Maader, have Ret, saa-

ledes nemlig: at hun fdrst har opholdt sig i Norge og

siden i Gronland. Vi antage det for rimeligt at hun

egentlig er den Gudrid der ommeldes i Erik den Rodes
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Saga, som en Islænderinde, men kommen fra Norge til

Gronland med sin Mand Nordmanden Thorer, som kort

efter ddde, da hun af Sagaskriveren (eller mulig en senere

Interpolator) kan være hleven forvexlet med en Lands-

mandinde af hende, Gudrid Thorbjornsdatter
,

især da

begge vare komne fra Islands Vesterland. Denne Gud-

rid lngjaldsdatter er vel neppe bleven dobt forend i Gron-

land, men hun havde i Island havt, hvad der i de Dage

var sjeldent, en halvchristen Huusfader, Gisle Surson;

han var nemlig i Viborg i Danmark hleven oplaget i de

christelige Catechumeners Tal ved den saakaldte Primsig-

nelse, Isl. primsigningj egentlig (prima signatio). Dette er

rigtig blevet berettet af Torfæus (i hans Trfolium lusto-

ricurn S. 49) og efter ham af Pontoppidan o* 11., men

modsagt af Finn Johnsen (Hist. eccl. Island. I, 40), som

i den Henseende beraaber sig paa Gisle Sursons Sagas

trykte Udgave S. 136, hvor ikke et Ord lindes derom.

Den hdilærde Forfatter har her sat alt for stor Lid til

denne yderst ufuldkomne Kilde, men Torfæus har vist-

nok Ret, da han havde ost *in Underretning af Saga-

ens fuldstændigere Hovedrecension, af hvilken vi oven-

for have seet at han selv har været i Besiddelse; — denne

har derimod været Finn Johnsen ubekjendt, skjont denne

Forfatter gaaer for vidt i at benægte at Sagaen, selv efter

den trykte Udgave, ikke robede det mindste Spor af

Gisi es Christendom, (ncc ullum christianismi in ipsius vita

reperitur signum)

,

thi der siges netop udtrykkelig (S.

139) at Gisle havde oplibrt med at offre til de hedenske

Guder, siden han var i Viborg; jfr. Suhms Hist. af

Danmark III, 227, hvor dette bemærkes, men denne For-

fatter havde da (1787) rimeligviis ikke ladet Sagaen kritisk

bearbeide eller oversætte, i det hin omtvistede Beretning

da vilde have været ham bekjendt. Den synes heller ikke

a t have været kjendt af John Olafsen ved Udarbeidclsen
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af hans ypperlige Skrift om Daaben blandt de gamle

Nordboer 1

,
hvortil den hunde have været et ikhe u vig-

tigt Bidrag. Vi anfore derfor den i den trykte Udgave ude-

ladte og ubemærkede Periode efter Ilaandshrifterne D. II.

«Ipenna tima var kristni komin i Danmork ok letu pcir Gisli

félagar primsignaz, pvi at pjat var i pann tima mikill siSvani

Peirra manna er i kaupferdum voruj ok voru Peir pci i dilu

samncyti med kristnum monnum, d. e. Paa den Tid (om-

trent 962) var Christendommen kommen til Danmark, og

Gisle, med hans Staldbrodre, lod sig (i Viborg) primsigne,

thi da var det en meget udbredt Sædvane blandt de

Mænd som vare paa Handelsreiser, — og da deeltoge de

i alskens Omgang (eller Fællesskab) med christne IVlen-

') Syntagma histonco-occlcsiaslicum de Eaptismo 8cc. Ha l'n.

1779, 4« Deri handles S. 50-63 om Primsignclsen.

4. Oli lond voru på numin 1

å livorru tveggju

Sirond. [Nu keypti porbjorn sur land a hinni

su8ri
2

Strond, a Sæboli fHaukadal; par gjSrfti

Gisli bæ, ok bua par Si'San
3

. Bjartmarr hét maSr,

er bjo
4

i Arnarfir8i inn i botni, en kona lians liét

purl8r, ok var Iirafnsdottir [af Ivctilseyri ur Dyr-

arfir8i
5

,
en Hrafn var son Dyra, er fjor8inn nam.

pau attu ser born; liét dottir peirra Ilildr
6

,
hun

var [elzt barna peirra
7

;
Helgi hét son peirra

,
Sig-

ur8r ok Vestgeirr. Vesteinn hét austma8r einn, er ut

J

) saal. rigtig C, D, 21, O, II, I, X, L . Tr o'numin, J, B. a
)

sy$ri, d. o. 3
) fra [ porkell Eiriksson (i Keldudal) seldi peim

porbirni land i Haukadal; bygt var ri$r fyrir innan ana. peir

leftgar husa mi bæ sinn, porbjorn ok Gisli ok porkell, Thorkel

Eriksson (i Keldudal) solgte Tliorbjorn og hans Sonner Land
i IJokcdalen ; Strækningen inden for Elven var forhen ble ven
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riesker.'' (Jfr. Egils-Saga Kli. Udg. S. 265). Blandt Gis-

les lierommeldte Staldbrodre var lians Fostbroder Ve-

stein, som saaledes modtog Primsignelsen tilligemed ham,

men pleier heller ihhe (af samme A arsag) at regnes hlandt

Islands forste Halvchristne. Da baade Audes og Gun-

nilds Ægtemænd saaledes halvveis havde antaget Christen-

dommen, bliver det let forklarligt at deres Enker, strax

efter Ankomsten til det da endnu hedenske Norge, begave

sig til Danmark for der at modtage Daaben; deres inder-

lige Hengivenhed til den christne Tro (som længe havde

været forberedet) indlyser bedst deraf, at de strax tiltraadte

en for dem vistnok meget besværlig Pil egrimsreise til

Christenhedens Hovedstad paa de Tider, fra hvilken de ikke

kom tilbage.

4. Alle Jorder vare da bievne tagne i Besiddelse

paa begge Strandene1
. Thorbjørn Sur kjoble sig

derfor Land paa den sondre Strand, paa Sobol i

Hokedalen2
. Der opforte Gisle en Gaard, og der bo-

ede de siden. Bjartmar hed en Mand som boede i Ar-

narfjorden, inde i dens Bund; lians Hustru hed Tliurid

Rafnsdatter fra Ketilsøre i Dyrefjorden, en Sønne-

datter af Dyre, som forst tog den Fjord i Besiddelse.

De liavde Born sammen; Datteren, Hilde, var den

ældste; Sønnerne hedde Helge, Sigurd og Vestgeir.

En Ostmand (eller Nordmand) ved Pjfavn Vestein kom

bebygget. Faderen Thorbjorn med Sonnerne Gisle og Thorkel

opforte da Huse til deres Gaard. 4
) byg$i bæ fann er i Eyjum

hét, opjorte den Gaard som kaldtes Eyjum
,

I). J
) fra [ udel

.

Tr. } D, II, K, N, M, L. 6
)
Gunphildr, D, II (stedse). 7

) fra

[ fn$ kona synum, en smuk Kvinde af Udseende, D, II.
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kom um laudnam 1 ok vistaSist nae'5 Bjartihari
;
hanii

gengr at eiga Hildi dottur lians
1

. Ok er pau hof&u

eigi lengi asanil verit, gatu jxm II born at eiga:

AuSr liet dottir Jieirra, en Vesteinn son. [Vesteinn

austmaSr var Vegeirsson, broSir Vebjarnar Sygna-

kappa. Bjartmarr var son Ans rauSfelds, Grims-

sonar loSinkinna
, broSur 5

Orfarodds KetiIssonar

hængs, sonar Hallbjarnar balltrolls. [MoSir Ans

rauSfclds var Helga, dottir Åns bogsveigis
4

. Ve—
steinn Vesteinsson gjorSisl far&reingr go5r, jio alti

liann bu i OnundarlirSi undir Hesli, er [|>a var
5

komil sogunni. • Kona lians hét Gunnhildr. Bergr

bét son hans ok Helgi.O
5. Gisli Sursson baS systur Vesleins, Au&ir

Vesteinsdottur, ok fékk
6
hana; hua nu ba8ir sam-

an i Haukadah

28. Borkr (hinn digri) ferr til porskafjarSar-

pings meS fjolmenni, ok ætlar at hilta vini sina.

Gcstr (Oddleifsson) ferr veslan af RauSasandf* å

BarSastrond, ok porkell Sursson, ok ferr a sinu

skipi hvorr peirra. Oker Gestr er albuinn, koma
til hans sveinar tveir

7

,
ok klæddir illa, ok hofSu

stafi i liondum. pess ver8a menn visir at Gestr

liefir launtal viS sveinana; ok verfia menn pess vis-

ir, at peir biSjahann fars, ok hann veitir peim, [ok

fly tr liann pa a Hallsteinsnes
;
sveinarnir ganga nu

1

) suman t cptir, den næste Sommer
, (nemlig efter Bjartmors

Ankomst til Landet) DAL 2

) Vesteinn var allra manna våpn-

iimastr , Vestein var den ypperligste Fægter>
t , D } //* 3

) udel.

Tr.

;

fo$ur, IC.
4
) fra [ udel. Tr tJ K; fra næstforrige [ udel. D, U.
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til Landet i Landnamstiden, og tog sit Ophold hos

Bjarlmar, samt ægtede lians Datter Hilde. De havde

ikke været længe gifte, da de fik to Born, Datte-

ren hed Aude og Sonnen Vestein. Ostmanden Ve-

Stein var Vegeirs Son, en Broder til Vebjorn, Sogn-

hocrnes Kæmpe3
. Bjartmar var en Son 'af An Rod-

feld, Son af Grim Lodenkinne (men Broder til Or-

var-Odd) Son af Ketil Hæng, Hallbjorn Halvtrolds

Son4
. An Rodfelds Moder var Helga, en Datter afAn

Bogsveger5
. Vestein Vesteinson blev en dygtig So-

farer, dog drev han en Eiendomsgaard under (Bjer-

get) Hest i Onundarfjorden, paa den Tid, da de her

fortalte Begivenheder indtraf. Hans Kone hed Gun-

hild, hans Sonner Berg og Helge....

5. Gisle Surson friede til Vesteins Soster Aude

Vesteinsdatter, og fik hende til Ægte6
. De boede

derefter be££e sammen i Iiokedalen . ...Oo
28. Bork (den Tykke) drager til Torskefjords

Thing med et stort Folge, og agter at træffe sine Ven-

ner der. Gest (Oddleifson) tog vestenfra
, fra Rode-

sand paa Bardestrand, samt Tliorkel Surson
;
dog

havde hver af dem sit eget Fartoi. Da Gest havde

gjort sig færdig til Afreisen, kom til ham to Drenge,

slet klædte med Stave i Hænderne. Folk lagde MærkeO
til, at Gest talte noget hemmelig med Drengene, og

ligeledes til det, at de bade ham om Befordring over

Vandet, hvilken han ogsaa tilstod dem. Han lod

dem sætte over til Hallsteinsnæs'. Drengene gik

\

5
) lier er, Tr |>a er hér var, B. 6

) cignast, L
,
DI, N. 7

)

rnjok fa tæk ligir, som saac ud til ot være meget fattige,
t. D, II.
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upp 1 Tcigsskdg, fara eptir skoginum parti

J

1

er

peir koma til porskafjarSarpings. Ma8r er nefndr

Hallbjorn
2

;
liann var gaungumaSr ok for uni hér-

uSin, eigi me8 færri monnura en X e3r XII, en

liann tjaldaftisér bu8 åpinginu* pangatfara svein-

arnir, ok bi8ja liann bu8arrums, ok segjast vera

gaungumenn. Hann 3

kvezt yeita buSarrum liverj-

unf peim er hann vill beitt liafa
5

;
[hefi ek hér ver-

il morg ar
6

,
sag8i hann, ok kenni ek alla liof8ingja

[ok go8or3smenn
7

. peir sveinarnir segja, at peir

vilcli hlita hans asja, ok fræSast af lionum: [er

okkr mikil forvitni a at sja storeflisnienn
,

par er

miklar
8
sogur ganga fra

0
. Hallbjorn kvezt munda

fara ofan til strandar
1 °

9
ok sagSist mundukenna li vert

skip skjotliga semkæmi, ok segja peim til. peir

bi8ja hann hafa pokk fy ri léttlæti
11

sitt, fara nu

ofan til [strandar ok svåtil
12

sjofarins; sja nu at

skipin sigla at land i. på tekr sveinn hinn eldri til

or8a: hverr å pat skip er nu siglir hingat næst?

Hallbjorn sag8i at pat a Borkr liinn digri. En

hverr siglir par næst? Gestr liinn spaki
13

,
sag8i

Hallbjorn. En hverir sigla par næst ok leggja

skip sitt vi8 fjarSarhornit? pat er porkell Surs-

Saal. rigtigst D, II. peir fara mi metS honura til fings-

ins$ far ganga feir a land ok fara sem leicSir liggja fyri feim
til fcss, u4t 13, C,G, N,7'r, Videre herom see Anm^ 2)hufa (Ilue)

till . D, IL 3
)
var gd5r vifttakna, var tilboielig til at tage imod

demjt.D,11. *) hvervetna, 2V. s
) kvafcst hann ok eigi enn

mundi spara vitS fa ,
han sagde og at han endnu ikke skulde

være sparsom imod dem , till . D, IL °) vor. C, D, II; fra [
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derfra op til TeigsSkov, og over den indtil de kom
til Torskefjords Thing. En Mand, ved Navn Hall-

bjorn, var i den Tid en Landlobcr, som vandrede

omkring i Herrederne med ikke mindre end 10 eller

12 Følgesvende; lian indrettede en Teltbod til sig

paa Tbinget. Dertil toge Drengene, bade ham om
Plads i lians Bod, og udgave sig for Omlobere. Han

sagde at lian var villig til at unde enhver Plads i sin

Bod, som vilde bede Iiam derom. uJeg har været

lier mange Aar,
11
sagde lian, uogkjender alle Høvdin-

ger og Øvrighedspersoner. Drengene sagde at de

vilde sætte Lid til hans Omhu, og belæres af ham;

uvi (sagde de) cre meget nysgjerrige efter at see de

overliaands mægtige Mænd, om hvilke mærkværdige

Sagn fortælles/’ Hallbjorn svarede, at han vilde gaae

ned til Stranden, og foregav athan snart kunde lejende

ethvert Fartoi, som kom til den, og underrette dem

derom. De bevidnede ham deres Tak for hans Be-

redvillighed, og de gik da tilsammen ned til Soen,

hvor de saae at Fartoierne seilede til Landet. Da

spurgte den ældre Dreng
: uHvem eier det Fartoi som

nu seiler nærmest ?
11 Hallbjorn svarede atBork den

Tykke eiede det. uMen hvo seiler dernæst?
11

uGest

den Kloge,"svarede Hallbjorn. uMen hvilke seile næst

efter ham, og lande med deres Fartoi ved Fjordhuk-

ken
11

? uDeter Thorkel Surson, "svarede Hallbjorn.

udel. Tr. 7
) |>å er goftorft hafa, som hare Godedomme

, Dt H.

") udel, Tr. ’) fra [ udel, D , II.
1 °) er skipin sigla at landi,

/il l, T), 11. *>) litilæti
, J, IC, N.

,5
) fra udel

. Tr. 1

3

) or

Haga a Barftastrtind, till. T), II.
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%

son, sagSi Hallbjorn. pcir sja nu at porkell gengr

a land ok sezt niSr einhvérsstaSar
1

,
meSan peir

fly tja varnaS peirra af skipinu, sva [sem sjorinn

féllia land
2

,
[en Borkr tjaldar buS peirra

3

. porkell

hafåi girzkanhatt a hofSi ok feid gran, ok guli-

dalk um 6x1, en sverS i bendi. SiSan gengr Hall-

bjorn
4 ok sveinarnir me§ honum pångat at sem

porkell sitr. Nu tekr annarr svcinninn til orSa,

sa hinn eklri, ok mælti: hverr er liinn
5
gofugligi,

er hér sitr? ekkiliefi'ek sé3 vænna mann né tig-

uligra. Hann svarar: vel fara per orS, en porkell

lieiti ek. Sveinninn mælti: allgoSr gripr mun svero-

it pat vera, sem pu hefir 1 bendinni, eSr hvort

muntu lofa mer at sja? porkell svarar: furSu

undarliga
6
lætr pu um petta, en po mun ek petta

leyfa per
7

,
ok réttir at honum. Sveinninn tdk ok

viS sverftinu ok [veik ser [fra litt at
8

,
ok sprettir

9

friSbondunum ok bregSr sverSinu, ok er porkell

sa pat, pa mælti hann: [pat lofaSi ek per ekki

parna
10

at bregSa sverSinu. par spurSa ek pik

ekki at leyfis, sagSi sveinninn, ok reiSir upp sverSit

ok rekr a lialsinn porkeli, svo at af tok hofuSit.

En pegar pessi tiSindi eru orSin, pa [hleypr upp

Hallbjorn gaungumaSr 11

,
en sveinn kastar niSr

J

) a einn stein, paa en Steen} F , H.
2

) fra [ at eigi fel li

sjar undir, for at den fred lidi Flod)
ikke skulde overskylles aj

Soen
, F, //.

3
) fra [ udel. Tr. ; J>vi at peir hofftu bafcir magar

eina bii$, ok var metS Jjeim jafnan allvingott, thi de opholdt sig

begge i den samme Bod, og vare stedse meget gode Venner
, t. F,

Ti, 4
) meS sreit si'na, med sine Folk

,
till• F,

r

’) savl. de dv-
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De sce nu at Thorkel gik i Land og satle sig etsteds

ned, medens de andre bare deres Gods fra Fartoiet

saa hoit op, at Floden ikke kunde række det.

Bork indrettede imidlertid deres Teltliuus. Thorkel

havde en russisk8 Hat paa Hovedet, en graa Kappe

med et Guldspænde paa Skulderen, men et Sværd i

Haanden. Derpaa gik Hallbjorn og Drengene med
ham dertil, hvor Thorkel sad. Den ene Dreng

spurgte da: uHvo er den Anseelige som sidder der ?

jeg har aldrig for seet en smukkere eller herligere

Mand!

1

’ Han svarede: uDu taler ret vakkert,men jeg

hedder Thorkel.” Drengen sagde: uDet Sværd, som

du holder i Haanden, er vist en Kostbarhed
,
og

vilde du vel tillade mig at see det ?” Thorkel svarede:

uDet erhoist besynderligt at du giver dig saaledes af

meddelte, men dog vil jeg tillade dig det — og han

rakte ham Sværdet. Drengen tog mod det, vendte sig
f

fra ham i en Hast og loste Skederemmen9
op. Da

Thorkel saae det, sagde han
: uDette hersens, at blotte

Sværdet, tillod jeg dig ikke.” uJeg spurgte dig ikke

om Tilladelse dertil, sagdeDrengen, og svang Svær-

det saaledes, at det rammede Thorkels Hals og skilte

Hovedet fra Kroppen. Da dette var skeet, sprang

Landstrygeren Hallbjorn op, men Drengen kastede

rige; sinn Ay
maaskee for sa inn, efter den Tids daglige Tale

-

brug. 6
)
nyraftligu, D, II, ") el* fer er all mikil forvitni d, der-

som du har stor Lyst til at seedet
,
t.D

t
IL 8

) fra [ vi$ litit, Tr.;

fra næstforrige [ leikr ser vi$ kidtit, legte med, N

,

9

) fra,

till, Tr, 10) iidel. C, G; fra [ eigi lofafti ek fer, Tr. } R .

1 l )fra [ ljdp hann Hallbjorn i brott, slikt er hann matti, ok

Gronlands historiske Mindesmærker. 2 Bind.
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sverSinu albloSugu, ok gripr upp staf sinn, ok

hlaupa peir meS peim Hallbirni
,
ok ur$u gaungu-

menn næsta at gjalti
1

. peir lilaupa upp bjå bu5-

inni er Borkr tjaldaSi. Menn drlfa Ja at porkeli,

ok
2
pikkjast ekki vita, liverr verkit hefir unnit.

Borkr spyrr liverju gegndi pyss sa e$r kliSr er var

hja porkeli, ok er peir Hallbjorn lilaupa upp bja

buSinni, [ok eru XII
3 gaungumenn; ok er hann

Borkr spurSi pessa*, pa 5

svarar sa hinn yngri

sveinninn er Helgi hét, en sa liét Bergr er vigit

liafSi vegit: ekki veit ek hvat peir pinga, en pat

liygg ek, at peir præti um, hvort Vesteinn hefSi

att eptir dætr einar, e8r liefåi hann attan son nokk-

urn. Hallbjorn lileypr til buSar, en sveinarnir til

skogar [er par var nærr
6

,
ok verSa eigi fundnir.

29. Menn hlaupa nu til buSar Hallbjarnar,

ok spyrja live gegndi
,

en peir gaungumennirnir

segja at sveinar tveir ungir hofSu komit i flokk

peirra, ok [segja at peim kom petta (ovart), ok

kvoSust
7
engi deili

8

a peim vita. peir segja po

fra yfirlitum peirra ok viSrtal peirra, [hviHkt verit
9

hafSi. Borkr pikkist nu vita, af orSum peim er

Helgi liafSi mælt, at synir Vesteins muni verit liafa;

i •

\ill eigi sin lata verc5a vift gctit^ ok svå aftrir gaungumennirnir $

lob Hallbjorn derfra, saa hurtig som han kunde, og vil ikke at

han skal ansees for at have Deel heri, og ligeledes de andre

Omlobere, D, II,

s
) fyri hræftslu sakir, af Forskrækkelse, t. D,II.

2)styrmayfir

honum tlauftum, ok,/. D,IL 3
) eller XV, A; XVI, Bt

C. 4
) Jja,D*

s
) fra [ XV saraan, Tr .

6
) fra [ udelf Tr.s cr nær var buftun-
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l

det bloddryppende Sværd, og tog sin Stav atter i

Haanden. Drengene lob da bort med Hallbjorn

og lians Folge; Omloberne vare næsten ude af sig

selv. De lob alle forbi det Teltbuus, som Bork da

var i færd med at opreise. Folk stimlede sammen
omkring Thorkels Lig, og ingen var istand til at sige

livo Ophavsmanden var. Bork spurgte, hvad det

Oplob eller Al larm omkring Thorkel havde at be-

tyde* og da Hallbjorn lob forbi Boden med de andre,

i alt 12 Omlobere, men Bork spurgte dem herom,

svarede den yngre Dreng som hed Helge (men den

som havde fuldfortDrabet hedBerg): uJeg veed ikke

hvorom de raadslaae, men jeg troer at de trættes

derom, om Vestein blot har efterladt sigDottre, el-

ler om han har havt nogen Son. Hallbjorn lob til

sin Bod, men Drengene til den Skov, som var der i

Nærheden, og kunde ikke findes der.

29. Folk lob derpaa til Hallbjorns Bod og

spurgte hvorledes Sagen hængte sammen. Omlo-

berne forklarede, at to unge Drenge havde givet sig

i deres Selskab, men aldeles uformodentlig, og for-

sikkrede at de ikke kjendte det mindste til deni;

dog beskreve de deres Udseende saaledes som det

havde været, og fortalte hvad de havde talt med

dem. Bork troede nu at kunne slutte sig til, af de

Udtryksom Helge havde brugt, at disse Drenge

havde været Vesteins Sonner. Derpaa gik han hen

um • som par i Nærheden af Boderne ,
D

} H. 7

) fra [ segjast,

Tr. s) kunna, till, Tr, 9
)
hvornin farit, Tr.

(38*)

i



596 UDDRAG AF GISLE SURSoNS SAGA.

ok eptir pettå [gengr hann til fundar viS Gest ok

ræ8r
l um viS hann, hversu [meS skal fara. Borkr

mæl ti: mer er pat? skyldast allra manna at mæla

eptir porkel mag 2

,
pikkir oss ekki [pvi oh'kt hafa

til borit
3

,
sem synir Vesteins muni unnit hafa

verkit, pviat eigi yitum ver annarra manna von,

peirra er sakir hafi ått viS porkel, en peir. Nu

kann vera, at peir hafi komizt hurt at sinni
4

;
gef

pu til raS, hversu
5

[malit skal upptaka
6

. Gestr

svarar
7

: lcunna munda ek mer raS, ef ek liefSa

vigit vegit
8

,
at liafa pat undanbragS at malit mætti

onvtt verSa, ef a [mer yrSi haft, at nefnast
9 annan

ve°’ en ek beta
10

,
ok letr

11
Gestr mjok

,
at sokin

\D

sc frarn hofS. pat hafa” menn fyri satt haft at

Gestr hafi
13

verit i raSum me8 sveinunum, pviat

hann var skyltlr peim at frændsemi. Nu luelta

peir, ok [falla niSr malin
14

,
en porkell er heygSr

af fornum siS”, ok fara menn heim af pmginu ,
ok

o-
j
o rist ekki fleira til ti'Sinda a pvipfngi. Borkr unir

n*' *

^ #

nu illa viS sina fer8, sem po atti hann slundum

vanda til, okhefirpo, [svå buit
16

,
mikla sneypu

[ok svivirftmg
17

af pessu mali. Sveinarnir fara nu

») rætist, Tr., R; fra [ ganga feir Borkr til bitåar Gests, ok

rafcast, D, II. 2
)
rninn, till. Tr. , D ,

II

•

3
) fra [ dlikligt til

haii borit, Tr olikt blut til roka, Z>, II.
4
) em ek fess fusastr

at gera fa seka her a f/nginu, jeg har helst Lyst til at lade

dem domme til Fredloshed her paa Thinget
,

i. I)jII.
i
) bvornin

inetS skuli fara, ok, Tr. c
) fra [ eptir skal mæla

,
D

•

7

)

eigi fikkir iner hogligt hdnd a at hafa
,
den Sag forekommer mig

ikke let at behandle , till. D, II. 8
)
unnit, Tr. 9

) fra [ mig

haft væri, at nefna mig, Tr. 10
)
nu fætti mer ok vera mega
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for at besogeGest og talte med barn om denne Sags

Behandling. Bork sagde: uAf alleMænd er jegplig-

tigst til at paatage mig Eftermaalet for min Svoger

Thorkel
;
os tykkes at det slet ikke er usandsynligt

at Vesteins Sonner liave gjort Gjerningen, thi vi have

ingen Formodning om at nogen anden har havt Aar-

sag til Fjendskab mod Thorkel, end de. Nu er det

muligt at de ere slupne for denne Gang; giv der-

for gode Raad angaa’ende Sagens Anlæggelse. Gest

svarede: Hvis jeg havde hegaaet Drabet vilde jeg

sikkert kunne hitte paa Raad til saadanne Udflugter,

at Sagen nok skulde blive afviist, om man end vilde

anke paa, at jeg havde kaldt mig anderledes end jeg

hed— og overhoved raadte Gest meget fra at Sagen

blev der anlagt. Man har antaget det for sandt, at

Gest har deeltaget i Drengenes Anslag, fordi han var

noget i Slægt med dem. Nu ophorer Samtalen, og

Sagen faldt hen, men Thorkel blev jordet i en Iioi

efter Oldtidens Skik. Ellers forefaldt intet Nyt paa

det Thing, hvorfra Folk nu begave sig hjem. Bork var

da meget ilde tilfreds med sin Reise, ligesom det ellers

sæd vanligst gik for ham, og havde saaledes, som 1 in-

gene da stode, kun Skam og Skændsel af denne Sag.

{

at Sa hefåi sva bugsat, cr verkit bcfir unnit, nu forudsætter jeg,

som rimeligsi, at den der har gjort Gjerningen
,
har tænkt sig det

samme, till B, H.
ll

) saal. de ovrige

;

lætr, som dog, efter

gammel Skrivemaade ,
kan have den selvsamme Betydning, J,J.

») sumir, nogle, t. B. 13
) heldr, till . B .

,4
) fra [ var eigi

m ål i t fram haft, Tr. 15
) T>ar a J»inginu, derpaa Thinget, till B

.

udel. Tr.
,7

) udel, Tr .

I
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unnzt
1

peir koma i GeirfjofsfjorS, ok liggja uti

X 2 dægr
;
koma feir til AuSar, ok er Gisli far fyri.

peir koma far um nott, ok drepa å dyrr. AuSr

gengrtil hurSar, okheilsarfeim
3

,
[ok spyrr tISinda,

en
4
Gisli lå I rekkju sinni

5

,ok var par jarSlius undir

niSri, ok beindi
6 hun raust pegar, ef

7

hann fyrfti

at varast. peir segja henni nu vig porkels ok um 8

livatvæla var; segja henni ok, [liversu leingi mat-

lausir feir hafa verit
9

. Ek mim senda ykkr, sagSi

Au8r, yfir hålsinn I Mosdal til sona Bjartmars
10

;

skal ek få ykkr vistir
11

ok jarteignir, at feir skjoti

yfir ykkr nokkru skjoli, [ok gjori ek fvl fetta, at

ek nenni ekki atkveSja Glsla
12

bjargar viSykkr 13
.

Nu fara sveinarnir I skoga, få er feir mega ekki

finnast, ok néyta matar, fvlat feir hofSu leingi

matar mist ok leggjast sISan niSr ok sofa, [er feir

voru mettir
14

, fvlat feir voru mjok syfjaSir.

30. Nu er at segja frå AuSi at hun gengr inn

til Glsla ok mælti: nu skiptir mik miklu, liversu fu
villt til

15
snua at gjora minn soma meira, en ek

em verS. Hann tok fegar undir ok mælti : veit

ek at fu munt segja mer vig porkels broSur mins.

*) saal. A ; unst, Tr. maaskee for unz at. 2
)

IX, D, 17;

VIII, N. 3
) vel, iiIL D. 4

) fra [ udcL Tr.
s
)

er honum
var sdko'tt, ok raatti dgdrla vita hvaSan c$r hverir kornu

,
i

den Tid da han var indviklet i Sager, og kunde ikke ret

vide hvo der kom , eller hvorfra , till. D , H. 6
)

bri'ndi, Tr.

7
)

er, Tr. *) udeL Tr, 9
) kvoftust uti hafa verit IX

dægr matlausir, D, 17,
10

)
peir voru md$rbræc5r hennar, de

vare hendes Morbrodre
, till. D, H. J1

) fararskjdla, Reise-Bc-

fordring, till, D. 12
) til, t, Tr. 13

) fra [ en eigi mun ek bifija
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Drengene gik deres Vei, indtil de kom til Geirthjofs-

fjorden, men kom ikke i Huus i ti (halve) Dogn; der

kom de til Aude, hos hvem Gisle da var. De kom

der om Natten og bankede paa Doren. Aude gik til

den, og hilste dem og spurgte om Nyheder, men

Gisle laae i sin Seng, under hvilken der var et Jord-

liuus (eller dyb Kjelder), men hun pleiede at for-

stærke sin Stemme, naar han behovede at tage sig ii

Agt. De fortalte hende Thorkels Drab, og hvorledes

Sagerne nu forholdt sig, samt livorlænge de ingen

Mad havde faaet. Aude sagde: Jeg skal sende eder

over Fjeldryggen til Mosdal, hvor Bjartmars Son-

ner boe; jeg skal give eder Fodemidler og Jertegn

(visse Kjendemærker) for at de skulle lade eder tilfly-

de nogen Beskyttelse, og dette gjor jeg afden Aarsag,

at jeg ikke kan overtale mig til at opfordre Gisle til

at komme eder til Hjelp. Drengene tyede da til

Skove, i hvilke de ikke kunde findes, og toge Fode

til sig, thi de havde længe maattet savne den
;
der-

O ' O

efter lagde de sig til at sove, thi de vare hievne me-

get sovnige.

30. Det have vi at fortælle om Aude, at hun gik

ind til Gisle og'sagde
: uDct er nu meget magtpaalig-

gende for mig, hvad du vil beslutte dig til, for at

vise mig en storre Hæder end jeg fortjener. Han

svarede strax og sagde:
lt
Det veed jeg, at du nu vil

fortælle mis min Broder Thorkels Drab.” Din Gis-

Gisla ylvkr bjargar héflan af, vien herefter vil Jeg ikke hede Gisle

om nogen Hjelp for eder, £)•
14

)
udel* Tr*

15
) JjiD, till, D, II*
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Svo er sem pu getr, sagSi Au8r, ok [eru kér

komnir sveinarnir, ok vilda
1

at per [byrgizt at
2

allir saman ,
ok pikkjast nu ekki traust eiga nema

petta. Hann svarar: ekki må ek pat standast at

sjå broSurbana mma [ok vera åsamt vi<5 på
3

,
ok

hleypr upp, ok [vill bregSa
4
sverSi, [ok kvaS visu:

Hverr of veit nema hvassan

hjaldris dragi Gisli

,

at
3

[raun firSa frétta
6

færi von ur sponum,

allz [sigi viSir
7

segja
B

snyrti hre'ngs af pingi

,

drygjum enn°, til dauSa,

då8, porketil
10

råSinn
11

.

[Nu sagSi Au8r på å burtu
12

,
ok haf5a ek vit til

pess at
13

hætta peim ekki hér. Gisli sagSi, at pann

veg var ok allra bezt, at peir hitlist ekki
,
ok se fast

hann brått, ok [eru nu kyrr ein tiSindi
14

.

38. Synir Vesteins fara til Gests
15 frænda sins,

ok skora å liann at hann komi peim utan me5 råS-

*) fra [ hafa feir Vesteinssynir vegit hann, bræfirsynir min-

ir, ok var fat eigi um saklcysi, f dtt feir vildi hefna fofinr sins

er feir porgrimr vogu, ok fo'tt porgrimr bæri våpn a liann,

fa hlaustfat mest af porkeli broftur finum 5
eru feir hér komn-

ir ok vildi ek, Vesteins Sonner
,
mine Brodersonner , have om-

bragt ham
,
og det var ikke uden Aarsag at de vilde hævne deres

Fader
,
hvem Thorgrim og Thorkcl dræbte }

thi om end Thorgrim

angreb ham med Vadben, saa var din Broder Thorkcl dog mest

Skyld deri
i de ere komne her og jeg vil, DJJ.

2
) fra [ byrgust,

Tr, 3
) fra [udel. Tr. 4

) bregSr, Tr. *) at, A , B. <•) fra [ mer

fær at fréttir, D,H. 7 )sigr vi$ir, D,H. 8
) saal.d

. o^seggja, A.
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ning er rigtig*, sagde Aude, og Drengene ere komne

hid, samtonske, at I kunne forsvare eder her i Fæl-

lesskab, da de ikke troe at kunne have nogen an-

den Tilflugt. Han svarede
: uDct vilde jeg ikke kunne

udstaae at see min Broders Drabsmænd og være i

samme Huus som de, hvorpaa han sprang op og

vilde trække sit Sværd af Skeden, samt sang denne

Vise

:

Hvo veed, om snart ei Gisle

det hvasse Sværd vil drage

af Skeden, da jeg horer

de Sagn, der sligt maa fordre;

thi de, som kom fra Thinget,

forkynde, der man Tliorkel

med Svig har dræbt; vi skulle

end noget Drab udfore.

Da sagde Aude at de vare allerede borte, uog jeg

havde saa megen Forstand at bringe dem ikke i Fare

lier.” Gisle svarede at det vistnok var det bedste, at

de ikke traf hinanden; hans Vrede sagtnedes snart,

og nu skete der ingen mærkelige Begivenheder.

38. Vesteins Sonner tyede til Gest, deres Fræn-

de, og opfordrede ham til at gjore Udvei, for at de

kunde komme bort fra Landet, tilligemed deres Mo-

9) ver, D, IL

10

)
porkeli til, D, C. **) fra [ udel. Trt ,

G, J,

K,
* 2

)
Au$r svarafti at hann pyrfti eigi at vera svå rei$r, Aude

svarede at han ikke hehovede at blive saa vred, D t
H. 1

*) tøta J,a

eigi koma i augsynper ok, lade dem ikke komme for dine Oine, og,

/. Dy II.
1

4

) fra [ er mi kyrt tifiinda, Tr. ;
kyrt nokkura lirfå,

D
t IL

1S
) a BarfSastrtind, till. Tr.
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uni sinum ok Gunnliildi mo<5ur peirra ok AuSi
1

,
er

Gisli liafSi åtta ok GuSriSi
2

Ingjaldsdottur
3 ok

Geirmundi broSur hennar. [Fara pau oli utan i

Hvitå; kom Gestr
4
peim [utan meS fé sinu

5

, pau

voru skamma stund uti, ok koma 6
vi8 Noreg;

gengr Bergr å
7
stræti, ok vill kaupa peim buSar-

rum i kaupångi, ok II menn 8

nie8 honum. peir

mæta II nionnum, ok var annarr i skarlatsklæS-

um 9

,
ungr ma8r ok mikill vegsti; så spuréi Berg

at nafni. Hann sagSi til hit sanna um nafn sitt ok

kyn
,

pviat liann ætla8i
10

at [liann mundi par

niSr
11 koma 1

”, at liann mundi13
njota [fo8ur sins en

en sa, er i skarlatsklæSunum var,

brå sverSi, ok bjo Berg banahogg; pat var Ari

Sursson, broSir Gisla ok porkels. Forunautar

Bergs foru til skips, ok sogSu tiSindin.
15
Styrima8r

kom peim undan ok tok Helga16
far til Grænlands.

Helgi [kom pångat, ok proskaSist
17

par, ok potti

liinn bezti dreingr, ok voru menn sendir til liofuSs

honum, en pess var8 ekki au8it
18

. Helgi tyndist
19

i veiSifor, ok potti pat
20

mikill ska8i. pær Au8r

gjalda eigi

*) fdSrsystur feirra, deres Farsoster
,
till, D, 2) //.

2
) GotSn'fci,

Tr, 3
) udel, J. 4

) fra [ ok svo gjdrSi Gestr, at hann kom,

Tr, 5
) utan, me$ SigurSi hvita, ud af Landet med Sigurd den

Huide, H. 6
) norftr, nordpaa till

,

Z>, II,
7
) fa um, Tr, a

)

norrænir, norske
,

till, D, H, °) kirtli
, Kjortel,

JD, H. 10
)

hug$i, Tr„ O, J1
) vfåast, maaskee rigtigere

,
Tr. 1

2

) fra [
fat mundi heldr vitSara fara far, till, D, II.

i3
) fess, till, D.

,4
) fra C gjalda eigi idSur sins, fviat Vcsteinn var hinn

vinsælsti roaSr i kaupfdrum, men ikke undgjcelde for sin Faders

Forhold
,

thi Vestein havde været almindelig yndet paa hans
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der Gunnild, Ånde, som havde været gift med Gis-

le, Gudrid Ingjaldsdatter og hendes Broder Geir-

mund. De reiste alle ud af Landet fra Hvidaaes

Havn; Gest skaffede dem hort paa sin Bekostning.

De vare ikke længe paa Soen og anlob Norge. Berg

gik i Land, samt omkring paa Gaden og vilde leie

Huusrum for dem der i Kjobstedet, tilligemed to

andre Mænd. De modte to Mænd, af hvilke den

ene, som havde en Skarlagensklædning paa, var en

ung Mand, anseelig af Væxt; han spurgte Berg om
hans Navn. Berg fortalte rigtig om sit Navn og Slægt,

thi han tænkte, at han kun skulde komme paa de

Steder, hvor han snarere vilde nyde godt end ve-

derfares noget ondt for sin Faders Skyld10
,
men

Manden i Skarlagensklæderne trak sit Sværd og til-

foiede Berg et dodeligt Saar. Denne Mand var Are

Surson, Gisles og Thorkels Broder. De som havde

ledsagetBerg begave sig til Skibet, og fortalte hvad

der var skeet. Skipperen bragde de ovrige Reisende

i Sikkerhed, og skaffede Helge Plads i et Skib som

var bestemt til Gronland. Helge kom dertil, blev

stor, for og stærk, samt ansaaes for en særdeles yp-

perlig Mand. Snigmordere udsendtes for at skille

ham ved Livet, men det lykkedes ikke. Helge om-

kom paaFiskefangst, og det blev anseet for et stort

llandelsreiser, D, II. l5
)
Sigurftr, till. D, II. l6

) Helgi, TrtJ B ;

|>eim, D, IB 17
) fra [ sta'Sfcstist, fik stadig Bopæl (eller eget

IIuusJ D , IB
18

) at J>eir fengi hann drepit, at de kunde dræbe

ham
,

till. D, IB 19
) sitar, till. Trr, si«an, D, IB 20

) at hon-

um, Tr., D, IB
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ok Gunnliildr fara til Daninerkr, f HeiSabæ
;
toku

fær
1

vi'5 tru, ok gengu sucSr, ok komu ekki aptr.

Geirmundr [var eptir i Noregi, ok kvongaSist, ok

var8 vel at proska. GuSnSr syslir hans var manni

gefin
2

,
ok Jotti sk ir kona, ok eru margir menn fra

lienni
3
komnir. Ari Sursfon for

4
til Islands

5

;
hann

kom f Hvita, ok seldi skipit, en keypti ser land at

Hamri 6

,
ok hjo par noklcra vetr. ViSar

1

hefirhann

huit aMyrum, ok eru* menn komnir fra honum.

*) J>ar, der, Tr

D

.
2

) fra [ for til Grænlands ok kvongaft-

ist J>ar, ok var$ vel auftigr at fe, reiste til Gronland
, giftede sig

der og erhvervede sig en betydelig Formue, II, 77. 3
) fra Jieim

systkynum a Grænlandi
, fra de Sodskende paa Gronland, I), IL

4
)

bjdst, D, IL s
) ok atti hann fa skip i forum., D, IL 6

) i

ANMÆRKNINGER.
1

) nemlig den sydlige og nordlige Strandbred eller

Kyst af Dyrefjorden.

2
) Endnu er der udenfor Dyrefjorden, men snarere bo-

rende til Onundarfjorden, en Gaard, kaldet Sobol (Sæbåt

)

paa Ingjaldsand; der er nu en Annexkirke for Dyrefjor-

dens Kald. Her skal endnu sees Spor til Fortidens Ager-

dyrkning, efter Olavii oec. Reise g. Isl. S. 14. I denne

Egn (Dyre- og Onundarfjorden) have den islandske Al-

mues ældgamle Tænkemaader, Sæder og Dragt holdt sig

længst vedlige (sammesteds, S. 16-17) Jævnfor herom,

Hendersons Iceland S. 100 o. f. Hin Gaard er dog vist

forskjellig fra den i Sagaen ommeldte, som har ligget i

Hokedalen, der nu er ganske ubeboet og ode, men bruges

kun til Græsgange for Kvæget om Sommeren.
3
) Dette m. m. stemmer overeens med Landnama 2 B.

27- og 29 Cap. , hvor ogsaa adskilligt fortælles om Ve-

geir og hans Sonner, især Vebjdrn (kaldet baade Sygnci-
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Tab. Aude og Gunnild reiste til Danmark, til He-

deby 11

;
der gik de over til Christendommen, og be-

gave sig paa en Pilegrimsreise til Rom, men kom

ikke tilbage. Geirmund blev tilbage i Norge12
gif-D O O O

tede sig og blev en bolden Mand; lians Soster Gud-

rid blev givet en Mand til Hustru, blev anseet for

en meget fornuftig Kone, og en vidtløftig Slægt ned-

stammede fra hende13
. Are Surson kom til Island,

i Hvidaaes Havn, solgte sit Skib og kjobte Gaarden

Hammer, livor han boede nogle Aar, samt ellers si-

den paa flere Steder i Myre Egnen
,
og adskillige

nedstamme fra liam 14
.

BorgarfirSi ut fra Borg, till. D, IJ, 7
) saal. D, H; vi(5a, paa

mange Steder,A og de 6. 8
) miklir, store (eller fornemme) t. Tr.

trausti og Sygnahappi). Bjartmars Datter, Vesteins Hu-

stru, kaldes der Tliorhilde ('porhildr

4
) Jfr. Landnama 2 B. 2Gde Cap. En Son af den

Grim Lodinltinne om livem en særskilt Saga handler, kan

denne An Rodfeld umulig have været og nævnes heller ikke

der. Jfr. Fornaldar-Sogur NorcSrl. II, 155-157. Land-

namas Udtryk Son (sun) maa vel derfor her, som paa

flere Steder, blot betegne
<4
Efterkommer, Afkom”. Dog

kunde det være muligt, at der af den samme Hrafnista-

Slægt gaves ligesaavel en yngre Grim Lodinkinne som

en yngre Ketil Hæng, der selv blev een af Islands Land-

namsmænd.
s
) Dette berettes og i Landnama 1. c. og Udtrykket Son

maatte da her forklares paa samme Maade som i næstfo-

regaaende Anmærkning. Denne An nævnes heller ikke

blandt An Bogsveigers Efterkommere i den Sidstnævntes

Saga; jfr. Fornaldar-Sogur Nor (Sri. 1. c. 11, 361-362.
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6
) I Landnamas 2. B. 27 Cap. fortælles det samme,

samt at den ældre Vestein allerede for havde skjenket

Thorbjorn Sur, Gisles Fader, det Halve af Hokedalen.
7
) I Recensionen Z>, H, tilfoies her en uden Tvivl ny-

ere Glosse: gengu J)eir par å land ffri innan hæinn d

Hallsteinsnesi
,

par sem lieitir Nesgranatrc ; par blutaSi

Hallsteinn sf/ii sinum til pcssj at Par rceki tre sextug > ok

cru par enn pær biulvcgis sulur cr liann let or tréno gera;

d. e.: aDe gik paa Land indenfor Gaarden paa Hallsteins-

næs paa det Sted som kaldes Nesgranatræ (Næs-Odins-

Træ?); der ofrede Hallstein sin Son for at 60 Alens

Træer skulde drive der til Stranden, og der ere endnu Hoi-

sædes-Soiler som han lod forfærdige af det Tommer.” Hall-

stein, en Son af den beromte Thorolf Mostrarskæg (see

ovenfor I, 536-546 o. f.) blev Torshefjordens forste Gode

eller Hovding, og, ligesom Faderen, Thors ivrige Dyrker.

Are Frodes Landnama, eller dette Skrifts forste og oprin-

delige Bearbeidelse, fortæller vel
, i 2 B. 23 Cap. om et

stort Offer, som Hallstein havde bragt Thor for at Guden

skulde (fra Havet) sende ham Hdisædessoiler, o. s. v., men

omtaler ikke der hans Son med et eneste Ord. Derimod

tillægger den saakaldte Hauksbog (forfattet i det 13de Aar-

hundrede) disse Ord: ok gafpar til son sinn (og gav derfor

sin Son). Traditionen kan være ældgammel, men er da

vistnok, efter Christendommens Indførelse, bleven aldeles

misforstaaet. Dens rette Betydning var nemlig den samme

som af de Ord der forekomme i Eyrbyggjas 7de Cap. (her

ovenfor I, 552) om Hallsteins Fader Thorolf og hans Son

som derfor blev kaldet Thor-Stein: pann svein gafporolfr

Por, og det selvsamme gjorde igjen denne Thorstein siden

ved sin Son Grim, som derfor blev kaldet Thor-Grim (1. c.

11 Cap., I, jfr. ovenfor 566). Meningen er da blot at Hall-

stein helligede sin Son Thorstein, siden kaldet Surt, paa den

samme Maade til Thors Tjeneste; derfor var det vel og at



UDDRAG AF GISLE SURSoKS SAGA. 607

han blev opdraget af sin Bedstefader Thorolf. Hine Ud-

tryk (om Hallstein og lians Son) forklarede siden de Christ-

ne, som afskyede og lastede Hedningernes Gudsdyrkelse,

om et Menneske- og Sonne-OfFer. Hallsteinsnæs, hvor

Goden Hallstein forst boede, ligger i Nærheden af det saa-

kaldte Torskefjords-Thing, hvortil fordum den storste Deel

af Vestfjordene — nemlig norden for Thorsnæs store

Thingsogn — borte; disse Benævnelser og Inddelinger ved-

bleve efter at den Kongelige Regjering indfortes i Landet,

ja endog tildeels til Begyndelsen af det 18de Aarliundrede.

8
) EfterOrdene: fra Garde eller Garderige (girzkan), det

nuværende europæiske Rusland. I den Tid borte russiske

Hatte her i Norden til de kostbareste og bedste.

9
) efter Ordet: i Fredsbaandene, egentlig de Remme,

hvorved Sværdet er blevet heftet fast til Skeden, for at det

ikke let skulde kunne falde ud af den.

10
) Om Aarsagen hertil giver et Tillæg af D den bedste

Oplysning, ved at ommelde den almindelige Yndest som

Vestein havde erhvervet sig paa sine Handelsreiser.

11
) Nu en Landsby, Hadeby, ved Staden Slesvig, hvor

det gamle Kjdbsted egentlig har ligget ved Vigen Slésvlk.

12
)
Man maa herved bemærke den betydelige Afvigelse i

D,H, som fortælle at Geirmund reiste fra Norge til Gron-

land, fik der en Hustru og stor Formue, samt blev Stam-

fader til en talrig Slægt der i Landet. Begge Beretninger

kunne forenes paa den Maade, at Geirmund og Gudrid vel

den Gang bleve tilbage i Norge, men siden, eet eller flere

Aar derefter, ere komne til Grdnland (maaskee indbudne

dertil af Helge, som da havde det godt der) og dette an-

tage vi for det sandsynligste.

1

3

) Efter Recensionen DjH kom Gudrid ogsaa til Grøn-

land, blev gift der, og blev Stammemoder til en vidtløftig

Slægt. Det kan ikke være andet end en aabenbar Hukom-

roelsesfeil af Islands ellers ypperlige Historiker Finn John-
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sen, naar han beretter (Hist. eccles. Isl. I, 39-40) at Gudrid

drog med Aude, som hendes Tjenestekvinde (famula) til

Danmark, hvor de blev doble, og siden til Rom, hvor de

ddde.

1 *) Denne Are nævnes blot i Landnamas 2 B. 27 Cap.,

som den 3die og yngste af Thorbjdrn Surs Sdnner.

XV. FORTÆLLING OM THROND
FRA OPLANDENE.

Vor forevigede P. E. Muller yttrer sig saaledes meget

rigtig om nærværende Fortælling i Sagabibliotheket III,

319-321: uTorfæus nævner den i Hist. Norv. III, 199 og

har givet et Udtog deraf i sin Gronlandia S. 212-217. Han

anseer den for’ en Fabel, men blot i Fdige de svage Grun-

de, at det havde været uværdigt for Hong Harald at efter-

stræbe en Bonde
,

og at der var andre Steder i Verden,

hvor Thrond kunde være i Sikkerhed, end netop i Grøn-

land* Thrond var vel ikke Lehnsmand, men dog, som

Fortællingen antyder, rig og mægtig i sin Egn. Naar

man antager, at Kong Harald havde været i denne Egn

og ikke erholdt slige Æresbevisninger, kunde han gjerne

være bleven avindsyg over at see, man gjorde denne For-

skjel mellem ham og Magnus. Om han ved sine Udsen-

dinge (forst) har villet aflive Thrond eller blot afpresse

ham Penge, er uvist. Siden, da hans Folk vare bievne

mishandlede, havde han Grund til at forfolge Thrond. Is-

land og Gronland vare de Egne, hvortil de misfornoiede

Nordmænd sædvanligen tyede; men selv did naaede un-

dertiden de norske Kongers Forfolgelse; dog var Gronland
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det fjernere og sikkrere Tilflugtssted. Fortællingen er da

ildæ i sig selv usandsynlig; den bærer heller ikke Præg af

senere Opdigtelse.”

Endskjont vi, ved Hjelp af visse ligelydende Forbin-

delser, Ord eller Sætninger, her have sogt at udgive For-

tællingen som en Eenhed, bestaaer den dog, noie betrag-

tet, af to forskjeliigc, som dog omhandle og berette de

selvsamme Tildragelser. Den ene, og efter vor Mening

oprindelig ældre, er den i Flatobogen; thi den viser sig

at være enten ligefrem nedskreven efter mundtlig Recita-

tion, uden mindste Hensyn til en smuk eller concis Stile-

inaade, eller og som en i skjddeslost Hastværk udkastet

Paraphrase af et gammelt fortællende Digt. Denne Af-

skrift sees tydelig (skjont den er fra det 14de Aarhundrede)

at være tagen efter en ældre Original, i hvilken Afskrive-

ren ikke ret har kunnet læse enkelte Ord
,

efter hvad der

tildeels nærmere skal oplyses i Anmærkningerne. Den an-

den Fortælling (som dog tildeels haves i ældre Afskrifter)

har de modsatte Egenskaber, men nedstammer dog, efter

vor Formening fra den samme historiske Almuessang som

den forstomraeldte Recension, maaskee noget anderledes

reciteret, saaledes som den sees at være lagt til Grund for

Sagnet, der her nu, paa en dobbelt Maade, skriftlig med-

deles.

De afos benyttede Pergamcnts-IIaandskrifter ere:

A) Den særegne Recension af Fortællingen, som er

lagt til Grund for vor Text
,

efter den berdmte af os tit

ovenfor benyttede og ommeldte Flatobog (Col. 783 o. f.)

B) En anden herfra næsten aldeles afvigende Recen-

sion, der findes i den udmærkede Membran i den Arna-Mag-

næanske Samling under Nr. 66 i Folio (efter hvilken vor

Fortælling er indfort i Fornpi* Sogur VI, 168-191). Udgi-

verne have antaget den for at være skrevet fbrst i det 14de

Aarhundrede, og Arne Magnussen har rigtig bemærket,

CJrftnlands historiske Mindesmærker. 2 Bind, (39^
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at den er skrevet efter et ældre Haandskrift, hvilket og kan

sees af de Rettelser og Lacuner som hist og her findes; jfr.

Saga-Bibliothehet III, 453.

C) Den saakaldte Hrokkinskinna (Rynkehud) i det store

Kongelige Bibliotheks ældre Haandskriftssamling Nr. 1010

Fol. See om den Sagahibliothekets III, 452-453, samt

Fortalen til Forum. S. VI, S. 2-3. P. E. Muller troer at Tor-

fæus har givet denne Codex ovenanfdrte Navn formedelst

dens Ælde, men Rask har anseet den for yngre end Flato-

bogen, og iovrigt med Rette anket over dens forskjellige

Ufuldkommenheder. Dog er det aldeles upaatvivleligt at

den ingenlunde er skreven af Forfatteren selv, men efter en

anden, rimeligviis meget ældre Membran, hvorpaa den

sidste Haand er bleven lagt i 13de eller forst i det 14de

A århundrede, om ikke endda noget for. Den stemmer her

meget noie overeens med B.

D) Morkinskinna

,

(Morhud eller Skjorhud), en meget

gammel og mærkværdig Codex i samme Afdeling af det

Kongelige Bibliotheks Haandskriftsamling Nr. 1009, Fol.

See om den Sagabibl. III, 449-452, samt Forum. S. VI>

Indl. 3-4, og Vil, Indl. S. 7. Dette mærkelige Haand-

skrift stemmer her, paa enkelte smaae Afvigelser eller Til-

læg nær, overeens med A.

Af de her anfdrte literærhistoriske Bemærkninger troe

vi at kunne slutte: at Fortællingens forste skriftlige Af-

fattelse maa henfores til det 13de, om ikke 12te Aarhun-

drede, samt at en, ganske eller næsten, samtidig Folke-

sang eller Sagavise (soguljoS)

,

som nu ellers er tabt, har

ligget til Grund derfor, eller og for det Folkesagn, som

endnu, skjont Visen var glemt, var tilbage i Erindrin-

gen, da dennes vigtigste Indhold saaledes nedskreves.

Mullers ovenanfdrte Bemærknings Rigtighed, med
Hensyn til vor Fortællings Troværdighed, maa snart ind-

lyse ved Tidens Histories Undersøgelse. Kong Magnus,
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Olaf den Helliges Son
,

havde ene regjeret over Norge

i lienved 11 Aar (fra 1035 af til 1046), saml var da yn-

det og elshet af det hele Folk, som med Rette havde gi-

vet ham Tilnavnet den Gode. Da havde (1045) hans Fæt-

ter Harald Sigurdson, med lige Ret kaldet den Haardraade,

paafort ham Krig i Forening med Kong Svend Ulfsdn (el-

ler Estridsdn) af Danmark, som, for hans Vedkommende,

kun kunde afvendes ved det Tilbud af Kong Magnus, at

Harald skulde dele Thronen og Riget med ham. Dette

Forlig kom til Udførelse 1046, og det er let at begribe, at

Fieerheden af Folket var misforndiet dermed, og helst on-

skede at beholde den gode Magnus som Enehersker. En-

hver af Kongerne holdt sit eget Hof for sig selv. Kort

efter Haraids Tiltrædelse til Regjeringen
,

i Hosten eller

Efteraaret, som det hedder i Fornmanna-Sogur (VI, 185),

eller i Vinteren (som da regnedes at begynde midt eller sil-

dig i October), efter Snorre Sturlesons Beretning (Hkr.

III, 82), droge begge Kongerne til Oplandene, hvor de af

Lehnsmændene
,
Høvdingerne og de Rige modtoges med

Gjæstebud; snart vare de begge sammen, snart hver for

sig. Oplandenes Indbyggere vare et haardfdrt og stridigt

Folk, og de have (efter hvad Fortællingen ogsaa viser)

neppe modtaget den indtrængte, af Character ufordeelag-

tig bekjendte nye Konge med synderlig Velvillie, hvorimod

de, som vor Thrond, ved samme Leilighed kappedes om
at vise deres elskede Kong Magnus al Hyldest og Hæder.

At Thrond var een af Oplændernes mest anseete Høvdinger,

viser Fortællingen tilstrækkelig; det synes af den at være

klart, at han slet ikke indbod Kong Harald til sig, end

mindre gav ham den mindste Skjenk, som et Tegn paa

hans Hylding eller Hengivenhed. Harald, der just nylig

var tiltraadt Regjeringen, og derefter fdrste Gang kom til

Oplandene, kunde saaledes have nogen Grund til at mis-

tænke hans Troskab mod sig. Lians Fremfærd mod Thrond

(39 *)
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svarede vistnok til den, som han viiste mod andre i lig-

nende Tilfælde.

Vor Thrond har, som en saa rig og anseet Hovding,

rimeligviis nedstammet fra en gammel oplandsk Kongefa-

milie
5

dette formode vi tildeels af Navnet, thi Saxo om-

taler (i 8de Bog) en Kong Thrond paa Tellemarken

(maaskee tillige, som Schdning mener, over Valders og

Gudbrandsdalen). Af hans Slægt var maaskee ogsaa den

Thrond ramme (eller stærke) fra Tellemarken, som (Aar

1000) var een af Olaf Tryggvesons fornemste Krigere i

Slaget ved Svolder. Jfr. herefter, Anm. 13. At en saa

anseelig og rig Mand har bragt en betydelig Formue

med sig til Gronland er sandsynligt, men desværre vide

vi intet om ham efter hans Ankomst der, med Undta-

gelse deraf, at han boede der længe, eller, efter den an-

den Recensions Udtryk, i nogle Aar. Ingensteds ommel-

des hans Tilbagekomst tfl Norge eller Reise fra Gron-

Um mal Oprandar Upplenduigs.
1

Sva bar [at eitt sinn, pa er Magnus konungr

for at veizlu um Upplond, ok atti par ping vi$a,

ok sagSi pat jafnan, at hann vildi pat mal upp

gefa er kom til foSur lians, ef menn vilclu nu til

hans vikjast meS astuS okalliuga, pa er pess viS

getit, at a einu pipgi std§ upp maSr einn er fråndr

var nefndr
2

,ok svarafti konungs [mali: pakka vilj-

*) Særegen Begyndelse til Fortællingen

:

prandr het maftr,

upplenzkr (utlennr, D), frændi Kalfs Arnasonar* liann var

maftr vinsæll ok rikr af fé; en oplandsk Mand hed Thrond

,

Kalf Arnesons Frænde ;
han var yndet af mange o% rig paa

Penge
, B y C

i

(friftr ok auftigr, smuk og meget rig, B). 2
)

fra [ til d Upplondum ,
urn haustit, at Magmis koniingr atti

J)ing vift bændr, en Haraldr koniingr var par elgi vift, Magmis

konungr pakkafti bdndum gdftvilja ok a'stsemd, er peir s^ndu
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land, saa at vi maae antage at han til sin Dod har boet

i det sidstmeldte Land, blandt hvis Indbyggere han i sin

Tid uden Tvivl har staaet i hdi Anseelse.

Nærværende Fortælling har sandsynligen været Snorre

Sturleson bekjendt, thi han ommelder (i Harald Haard-

raades Saga 25de og 27de Cap.) at der paa den Tid, da

Kongerne foretoge den ovenmeldte Omreise i Oplandene, og

noget derefter, indtraf mange Tilfælde, som foraarsagode

stor Uenighed mellem dem, endskjont han selv, i sit

Værk ,
kun vilde optegne meget lidet derom (Jikr. III,

82, 84).

Kong Magnus’s forste Sammenkomster med Thrond

ere skete i Efteraaret 1046, og strax derefter ere Ha-

ralds Efterstræbelser begyndte. Efter Nytaar 1047 har

Kong Magnus besogt Thrond paa ny og taget ham med til

sit Hof; samme Foraar, eller tidlig paa Sommeren har

Thrond afseilet til Gronland.

Om Thrond Oplænders Sager.

Folgende Tildragelse liændtes engang, da Kong

Magnus drog omkring til Gjesteri paa Oplandene,

holdt der Thing paa mange Steder, og gjorde det

vitterligt for alle, at han vilde opgive den Sagsom

angik hans Fader1

,
hvis Folk vilde vende sig til

ham med Kjærliglied og sand Oprigtighed. Da er

det blevet ommeldt, at paa eet af disse Thing reiste -

en Mand sig, ved Navn Thrond, og besvarede saa-

honum si'San hann tdk riki i Noregi; vil ek fat ok kunnigt gcra

her sem annarsstaSar i landi, segir hann, at ek gef upp fat

mikla mal
, er heyrir til fo$ur mins, ollum feim mdnnum er

halda vilja upptekinni vinattu (uppteknum hætti okv., C) vift oss,

på stoS upp fyrrncfndr pråndr, om Hosten i Oplandene at Kong
Magnus holdt Thing med Banderne

,
men Kong Harald var ikke
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um yér y8r, lierra, fessa go8vild lil manna, som

marga aSra er fer gjorit, en frændr yorir voru
1

6vinir ySvarra frænda, [sem guS lati fa fess bælt

fa, en ver hofum ekki vi8 verit fan énu 2
mildn ti8-

indi er fer liafit vi5 liatazt, [frafall foSur y8vars.

En til y8var viljum ver gjora allt hit bezta
,

ok

reyna vilda ek nu litilæti filt i einum lilut. Ek
vilda at vi8 skiptum

3

yfirklæSum okkrum. Kon-
ungr [kva8 fat vera skylda, at visu

,
fviat ek se

at fin eru mikiS betri. pat var pells
4
skikkja er kon-

ungr liaf3i aflionum. peirskiptu ok vopnum eptirbæn

prand ar, ok varfeirra eigi minni munr. Si8an bauS

prandr konungi til veizlu, ok [tok konungr fvi vel,

ok nu hefinkonungr virSuliga veizlu nær pran di; ok er

nokkur stund er liSin fra veizlunni, fa
5
spurSi fetta

Iiaraldr konungr, ok f otti [prand breytt hafa a litit,

ok synt sik i f vi berliga
6

,
at hann vildi meira [soma

tilstede. Kong Magnus takhede Bønderne for den Velvillie og

kjærlige Hengivenhed som de havde viist ham, siden han kom
til llegjeringen i Norge . f(

Jeg vil viiterliggjbre det her som an-

dre Steder i Landet ,” sagde han
, (t

at jeg opgiver den vigtige

Sag, angaaende min Fader
, for alle dem som ville holde det

mellem os indgaaede Venskab Ha stodfornævnte Thrond, op B,C.

*) fra [ eyrendi: kunnigt er monnum pat, lierra, segir liann,

at (sumir, u . H) vårir frændr hafa verit, det er Folk bekjendt

,

sagde han
,
at nogle af vore Frænder have været, B

,
C

}
H.

2
) fra [ en ekki var ek vift staddr fau, men jeg var ikke tilstede

ved de, B
t
C

;

var ek pa eigi i landi, jeg var den Gang ikke (her) i

Landet
,
H. 3

) fra for fa$ir y$var var felldr
$ var ek pa eigi

i landi, en allir gcfåir menn rnunu vilja vel til yfSvar gera
, sem

makligt er : en pdtt mer sé djorfung i, vil ek bei$a at per syn-

k mer y$varl litilæti ok skiptim vift; da eders Fader blev fældet

jeg var da ikke her i Landet , men alle gode Mærnl ville vist
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ledes Kongens Tale
: uVi ville takke eder, Herre, for

den Velvillie mod Folk som I viser, ligesom i saa

meget andet, da vore Frænder vare eders Fræn-

ders Uvenner, hvilket Gud unde dem at kunne af-

sone, men vi have dog ikke været tilstede ved den

store Begivenhed, som har været eder saa forhadt,

eders Faders Afgang. Mod eder ville vi vistnok

handle paa det hedste, og jeg selv onskede nu

gjerne at prove din Nedladenhed paa en vis Maade;

jeg vilde nemlig gjerne at vi hytte vore Overklæ-

der.” Kongen svarede at det nok kunde lade sig

gjore: utlii jeg seer at dine ere meget bedre.” Det

var en Peldskappe2
,
som Kongen fik af ham; de

byttede ogsaa Vaaben, efter Thronds Begjering,

og paa dem var der ingen ringere Forskjel
3

. Der-

næst indbod Thrond Kongen til et Gjestebud, hvil-

ket Kongen modtog, og indfandt sig hos ham til et

herligt Gilde. Efter nogen Tids Forlob spurgte

Kong Harald dette, og det forekom ham at Thrond

var veget fra den rette Vei ogliavde aabenbar viist sig

handle vel mod eder, som det hor være , men skjont det er dri-

stigt Jor mig, vil jeg hede eder at I vise mig den Nedladenhed
,

at vi skifte , B, C. «) fra [ jåttaSi Jm blAliga
$

var pat

liin bestå guSvefjar skikkja ok gd$ skinn -undir
,
er prandr fokk

konungi
;
Kongen gav med Mildhed sit Samtykke hertil ; det

var en Kappe af meget kostbart Tdi, foret med dyre Skind , som

Thrand gav Kongen, B, C. s
) fra [ voitti rii-Suliga; gal' liann

koniingi på cnn sæmiligar gjafir; litin siSarr, beværtede ham

prægtig, og da gav han Kongen endnu flere anstændige Foræ-

ringer, B, C. c
) fra [ prandr hafa gjort sik opinberan at 5 vi,

at Thrond havde aabénbarlig viist, B, C, D.
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gjOrå
1 Magnusi konungi en [ser, ok likar lionum

petta storilla
,

ok leggr a prand* mikinn opokka.

Sveinn girzki liét ma$r; liann kom i land me<5 Har-

aldi konungi, ok hafSi nu 3
pegit af honum nokkut

léni; var liann ok buinn [til sliks jafnan er liann

vildi gjora lata, po o8rum pælli orifligt. Hann

var ok ga'rpr enn mesti. Nu 4
send ir Haraldr kon-

ungr Svein a Upplond [me<5 XII menn 5

;
peir lioffiu

allir svort klæSi ok létust
6 munkar vera

;
[setti

Haraldr konungr allt raSit
,

liversu peir skyldu at

orka at nåpråndi, pviat konungr vildi hafa lifhans
7

.

peir koma nu snemma um morguninn [skamt fra
8

hæprandar; par voru [menn a akri
9
1 prim stoSum.

Sveinn spurfti menn pa,er hann liitti fyrst,hvdrtprandr

væri heima. peir svara at hann væri eigi heima. Si§-

an foru peir ok hittu aSra menn 10

,
okspyrja enssama,

ok [leystu peir samt or sem fyrr
11

. pamælti Sveinn
12

:

petta mal ferr undarliga; [per segit allir
13

eitt til,

en mer pikkir [allt at einu
14
sem per mim i8 ljuga

15
.

Nu skal reyna til framar [um pessa menn 16
, [petta

voru
17

II feftgar [er peir voru nu hja; peir tala nu
viS enn yngra manninn, ok lilySa å um stund, ok

petta ma enn ellri eigi standast, ok segir nu at

’) virfting veila, B, G. 2
) fra [ lionum ok lag$i til prandar,

B, D. 3
) udel. B, C, 4

) fra [ at gera hvat er Haraldr vildi,

B, C.
s
) fra [ vi<5 Xllta mann, selu tolvte, B

1 C. 6
) stiglS

-

.

ust, B, C. 7

) fra [ udel. B. 8
) saal. Bj utydeligt i A, som

eir a eller einn a, da Afskriveren her ikke har kunnet læse,

men sogt at efterligne sin Originals Ahhreviering . °) fra [
verkmenn lians al akrverki, hans Arbeidskarle paa Markarbeidé,

B, C. 10
) akrmcnn

, B
,
C

,

D. ll
) fra [ sogSu feir slikt et
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fra den Side, at lian vilde vise Kong* Magnus en

storre Hæder end ham, livormed han var meget mis-

fornoiet, og fattede stor Misgunst mod Thrond. E 11

Mand kaldtes Svend den Gerdske4
;
han var kom-

men ind i Landet med Kong Harald5 og havde den

Gang faaet en Forlening af ham; han var og stedse

beredt til at udrette alt hvad Kongen vilde paa-

lægge ham, skjont andre ansaae det for uanstæn-

digt
0
. Han var tillige en kjek Karl. Kong Harald

sendte denne Svend til Oplandene med 12 Mænd.

De hare alle sorte Klæder, og udgave sig for Mun-

ke7
. Kong Harald udtænkte det hele Anslag, hvor-

ledes de skulde faae fat paa Thrond, thi Kongen

vilde lade ham skille ved Livet. En Morgen tidlig

kom de i Nærheden af Thronds Gaard. Folk var

der paa Agrene (ved Markarbeide) paa tre Steder.

Svend spurgte dem, som han traf forst, om Thrond

var hjemme. De svarede at han ikke var hjemme.

Dernæst gik de til et andet Parti, og spurgte om det

samme, men fik det samme Svar. Da sagde Svend

:

Dette gaaer underlig til, men alligevel troerjeg at I

lyve. Vi skulle da foretage et Forsog med disse

Mænd. Det var Fader og Son, hos hvilke de da

vare. De talte da til den yngre Mand, og lagde en

Stund vel Mærke til hans Ord
;

dette kunde den æl-

sama sem enir fyrri., B, C

.

12
) vi$ sina menn, til sine Mænd

,

till. B, C. 13
) her segja hvarirtveggju, her sige begge Partier,

B. 14
) fra [ pd, dog, B, C.

,s
)
cigi satt scgja, D. 16

) fra [

viS hina pri<yju
,
det tredie Partie

, B. C.
17

) fra [ peir kornn

par; voru par, de kom til dem, der pare Fader og Bon, B, C.
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prandr er lieiiiia. petta grunaSi mik, segir Sveinn.

peirlvySa siSan verkmennina. SigurSrliét fostbroSir

pråndar; hann gekk ut i petta brum, ok ser petta,

ok segir prandi
1

at menn voru kornnir å akrinn x

munkaklæSum ok borSu [verkmenn hans. peir

munu biSja fjår
2

til heilagra staSa, [ok mun ekki

svå vera sem per befir synzt, ok munu munkar

ekki berja a monnum 3
. Vera må pat, segir SigurSr,

en [kynlega pikja mer pessir munkar håtta
4

. på
munu peir gånga lungat til skemmunnar 5 ok biSja

fjår
6

,
en ek mun [mæla at peir gångi til stofu ok

b 15
i
partil

7

er meir mornar, ok ef [peir eru njosn-

armenn 8

,
munu peir eigi pat vilja, ok munu pegar

bera at liusinu konungs lykil
9

.
[Enelcå hér jarShus

eitt, ok sakar mik aldri, pott peir blaupi inn ef peir

vilja, en pu skalt standa uppi å liurSarbaki, en ek

get at peir muni hlaupa inn allir sem tiSast, ok

munu vinna ætla slikt er peim er boSit, ok ef svå

J

) fra [ at vinnu 5 peir toku cnn yngra manninn ok byddu

(nm stund, till, D) partil er peir sdgftu at prandr væri heiina.

En er peir voru at berja verkmennina, på gekk ut a bænum
frændi ok fdstbrdfcir pråndar er hét SigurcSr, ok er harm sa at-

hbfn peirra, sneri hann inn ok sagfti
$

ved deres Arbeide. De
grebe den yngre af dem og pidskede ham

,
indtil de sagde at

Thrond var hjemme. 31en da de vare i Færd med at prygle

ham
,
gik Thronds Frænde og Fostbroder

,
ved Navn Sigurd ,

ud

ved Gaarden, og da han saac deres Adfærd3 vendte han tilbage

og sagde til Thrond,B,C,D. 2
) fra [ på er fy ri voru. pat munu

vera munkar, sag$i prandr, ok biftja olmusu
;
de Folk som vare

der. Det maa være 31unkc, sagde Tlirond, som indsamle Almis-

se, B,

C

z
)fra [udeL B,C .

4
) Dette Ord till . D. s)fra[ undar-

liga tara iniinkar pessir me'S ser. pat kann ok vera, segir pråndr,
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dre ikke holde ud, og sagde da silsidst at Thrond

var hjemme. uDet tænkte jeg nok,” sagde Svend.

Dernæst [pidskede8 de Arheidsfolkene. Thronds

Fostbroder hed Sigurd. Han gik ud i den tidlige

Morgenstund9
,
hlev dette var, og sagde til Tliroud

atMænd i Munkeklæder vare komne paa hans Mark

og pryglede hans Arheidsfolk. uDe (svarede Thrond)

ville hede om Gaver til hellige Steder, og du har

vist seet feil, thi Munke ville vist ikke give sig til

at prygle Folk.” uDetkan være,” sagde Sigurd, umen

disse Munke tykkes mig underlige.” uDa (svarede

Thrond) ville de gaae hid til Soveværelset og hede

om Penge, men jeg skal sige at de kunne gaae til

Stuen og vente der til noget ud paa Morgenen; hvis

de ere Speidere ville de vist ikke gjore det, men

strax bruge Kongens Nogel10
. Jeg har her et Jord-

liuus11
,
og det vil slet ikke være til min Skade at de

lobe der ind, saasnart de ville; du maa staae bag-

ved Doren, thi jeg formoder at de alle ville lobe ind

i en Fart, og agte at udfore det som er blevet dem

at fat se fluguincnn ndkkurir, ok vil! dyljast undir miinka bun-

a$i, ok skulum ver nu gera tilraun* feir koma hér skjdtt a bæ~

inn, ok ef miinkar eru, famunufeir ganga higat til svetnskcinm-

unnar; underlig bære disse Munke sig ad Det kan ogsaa

være, sagde Thrond, at det ere nogle udsendte Mordere
,
som vil

skjule sig under Munkedragten. Vi vil nu strax gjore et For-

sag: de komme snart herhen til Gaarden ; hvis det er Munke, saa

vil de gaae herhen til Soveværelset, 13, C. 6
) udel. B, C 7

) fra

/"visa feim inn i bæinn, at feir bitSi far fess, B, C. p
) fra [

svikarar eru, fa, hvis de er Forrædere, da, B, C, 9
) ok brjdta

upp liusit, og bryde Huset op, till* C,
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er, Ja skaltu skjotast lit ok relca aptr liurSina, ok

Ja mim ek Jar koma, ok mætti Ja sva vera at

vær ættim eigi si'Sr vakl a Jeim, en Jeir a oss.

petta gengr beint eplir gelu prandar, at Jeir koma 1

a bæinn, ok [snua Jangat til stofunnar, ok biSja

bonda 2

fjar; ok er Jeirprandr [lata scint vi§ at luka

upp liurSina
3

, Ja mælti Sveinn at Jeir mundi bera

at
4

komings lykil, ef eigi væri upp lokit. Kapp-

samliga fara munkar Jessir, segir prandr, ok skal

heldr lata upp burS en brolin sé
5

. Sveinn skipaSi

Ja monnum til [am inngaunguna, ok 6 ba§ uti vera

suma; en Jat var sem ekki mælt 7

,
ok liljopu

8
allir

inn, en SigurSr komst
9

utbja Jeim, ok [skellir i las

hur$unni
10

,
enda kom prandr Ja Jar

11

,
ok [eru

Jeir Sveinn ok lians fylgjarar nu i

12
valdi prandar,

[skorti prand ok alldri fj’olmenni fyri
13

. SiSan [toku

Jeir prandr Ja bondum ok liy8a alla
14

,
ok liafSi af

J

) fra [ °k ganga sva inn, ok rnnn Ja cnn nokkut ver$a til

ra$a; skal Jii, SigurSr, Jegar feir koma atdyrum, hlaupa at

hurftarbaliij ok cl* Jeir brjdta upp luisit (IiurSina, C), Jå nmnu
feir allir inn ganga, svå sem Jeim er skipat

$ skaltu Ja skjåtast

ut ok kippa aptr hurftu, en ek mun gera af mer slikt sem verfca

ma (mer likar, C); Jvi næst komu Jeir; komme saaledes ind
,
og

da maae ri endnu finde paa noget: du
,
Sigurd, skal

,
strax naar

de komme til Doren, lobe bag red den, og hris de bryde Iluset

op, saa rille de alle gaae ind i den Orden som biirer dem fore-

skreret ; du skal da springe ud og slaae Doren i efter dig, men
jeg ril da seir forholde mig efter som Leiliglieden er til (som

mig bedst tykkes, C) 13, C,
2
) sneru Jegar til skemmunar, ok

baftu, B
, C. 3

) svorufiu to'mliga, ok letu seint upp hurft, gare

sig gode Stunder baade med at svare og lukke op, B, C

;

var fy ri

rent litt at lokum, D. 4
) svefnbiirinu, till . B. 5

) skaut Sigurftr

Ja fri lokum, Sigurd lukkede da op, till, B, C. 6
) inngaungu,
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1

befalet; livis dette forholder sig saaledes, skal du

springe frem og slaae Doren i Laas; da skal jeg

strax indfinde mig, og det er da vel muligt at vi li-

gcsaa fuldt liave dem i vor Vold, som de os i sin .

11

Denne Thronds Forudsætning opfyldtes ganske.

De Fremmede kom tilGaarden, og gik til Stuen for

at bedeHuusbonden om Penge. Da Thrond og lians

Ven ikke viste sig meget hurtige i at lukke Doren

op, sagde Svend at de skulde bryde den med Kon-

gens Nogle, hvis man ikke vilde lukke op. uDe

Munke fare heftig afsted, sagde Thrond, uog Do-

ren maa da for aabnes end den skal brydes op.

Svend ordnede da sine Mænd saaledes som de skulde

gaae ind, men bad nogle af dem blive udenfor; de

lode som de ikke horte det og lob alle ind, men

Sigurd smuttede ud blandt dem og slog Doren i

Laas; i det samme kom Thrond der, saa at Svend

og hans Følgesvende nu vare i Tlironds Vold. Der-

næst lod Thrond dem alle gribe og pidske12
,
samt

lod dem bekjende Sandheden, hvad de vare for

cn, B, C. 7
) mælti, B

,
C. 8

) gengu, B, C. 9
) skaut ser, smut-

tede, B ,
C. ,0

) fra [ keyrSi pegar aptr hur«u, B , C.

1

*)

var pat rcyndar, at hann atti jartSiiiis i svefnburinu, ok var ann-

am munni i skala hans, haf«i hann par i hlaupit, pegar peir

Svcinn gengu lskemmuna; i Virkeligheden havde Thrond en un-

derjordisk Gang fra Sovehuset
,
hvoraf den ene Ende forte ind

i hans Dagligstue i den var han lobet ind i, saa snart Svend, med

sit Fdige , 'gik ind i Soveværelset ,
till. B, C. J2

) fra [ voru

peir mi allir a, B
,
C. 1

3

) fra /*prandr sendi or« næstum byg«-

armonnum, Thrond sendte Bud til de nærmestboende Folk i Byg-

den, B, C.
,4 )f6runauta ok let pa hafa skapnaftar brendi, D .
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peim sannar sogur, hvers hattar menn peir vom

;

hafa peir nu pangat skam inar erendi. SiSan fara

feir i brott
,

en Svein
1

læir hann eptir vera me8
ser ok vel lialdinn. Hann var hljoSlyndr, [ok

und! illa vift sinn lilui, ok potti honum verri vistin

en var. Ok nu
2
spyrr pelta Haraldr konungr, ok

likar honum all pungt. Magnus konungr [spyrr ok

pelta, ok likar honum megin vel, ok gjorir nu fer'5

a Upplond me'5 miklu liSi, ok koma viS skoga

nokkura i nand bæ 3

prandar, ok d valdist par, ok

vill reyna
4 hvaS prandi yrSi fyri. [Ok nu

5

var hon-

um sagt at li5
6

mikit var komil at bæ hans: ok

at vera muni Haraldr konunsr.O

[Ok pegar stéfnir prandr at ser liSi ok senelir orS

um alla bygSina, ok kom par saman mikit liS ok

fritt. Nu er sagt Magnusi kom'ingi
8
at prandr liefir

[
hy8o.i u,n ver 7

O frcl [ lauk hann npp skemmunni, let taka fa Svein alla ok

leggja fast lima a hak fcim; foru vift fat a hrott forunnautar

SveiuSj en sjalfan hann, aabnede han Værelset, samt lod Svend

og alle de andre gribe
, og lod dem pidske dygtig med Riiskoste ;

med den Affærdigelse droge Svends Ledsagere bort
, men ham

selv, R, C. ~)fra [ fotti honum ill svivirfting sin 611 saman,

ok fat er hann var nu eigi sjalfråfti; thi han syntes at det hele

Foretagende var faldet ud til hans stors te Skam, og dertil havde

han mistet sin Frihed, R, C. 3
) bygftum, Rygder, D 4

) fra [
frétti ok skjott fessi tiftindi ok let ^el yfir tiltekju prandar,

hugsar fo at hann myndi eiga afarkosta van af Haraldi lcon-

iingi; sneri hann fa aptr til prandar meft miklu lift i. En er

Magnus konungr var kominn i skdg nokkurn nærr bænum,
sloftvafti hann lift sitt, ok vildi vita , erfarede og snart denne Re-
givenhed og var vel fornoiet med Thronds Adfærd , men han
formodede at Throiul derved vilde være udsat for voldsom Re-

handling af Kong Harald ; han vendte da tilbage til Thrond
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Folk. Deres Ærende fik saaledes et beskæmmende

Udfald. Derefter forfoiede de sig bort, men Tlirond

lod Svend blive tilbage lios sig og behandlede barn

vel. Svend var taus og misfornoiet med sin Skjæb-

ne, og hans Opholdssted forekom ham siettere end

det var. Kong Harald spurgte snart disse Tildra-

gelser, og tog sig dem meget nær. Kong Magnus

fik dem og at hore, men de vare ret efter hans Sind.

Han foretog sig da en Rcise til Oplandene med et

stort Folgc; han holdt i en Skovstrækning i Nær-

heden af Thronds Gaard og tovede der nogen Tid,

for at erfare hvad Tlirond vilde gribe til, og nu

blev det fortalt ham, at en stor Trop var kommen

til hans Gaard uog vi troe at det er Kong Harald
11

.

Strax stævnede Tlirond Folk til sig og sendte Bud

omkring i hele Bygden, saa at der snart blev sam-

let en talrig og anseelig Trop. Da blev det beret-

tet til KongMagnus at Tlirond havde en lieel Mængde

ined stort Folge. Men da Kong Magnus var kommen i Nærhe-

den af Gaarden, lod han sine Folk gjdre Holdt for at see, B, C.

5
) ef hann yr'Si vic5 våpnat lift vårr, Jjvi næstj naar han mær-

kede at der kom en bevæbnet Trop
,

Dernæst ,
13.

6
) folk, B

,

C. 7
) fra [ Jjolfi monnum likast, man ansaae det for rimeligst,

S, C. 8
) fra [ pråndr bra vi<$ skjott, sendi boS alla vega i

bygfSina frå ser, ok stefndi at ser monnum, cn pvi at hann var

vinsæll vitS bændr, yoru allir hunir at vcita bonum lift; kom
skjott saman mart folk ok vel buit. Magmis konungr frelti

;

Tlirond gjorde strax Anstalt ,
sendte Bud allevegne omkring i

Bygden og stævnede Folk til sig, men saasom han havde mange

Venner blandt Sonderne
,
vare alle villige til at hjelpe ham, og

der kom snart mange og raske Folk sammen . Kong Magnus

spurgte
}
S

,

C,
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fjolda liSs fyri ok buit sem til bardaga. [Konungr

mælti: ek veit [^at at prandr ætlar Harald frænda

vera munu, ok skal gjora lieim vissu at ver erum

friSmenn

1

,
ok munu slikt vera fyrimenn" til karl-

mennsku, ok mikill skaSi er Jat, ef Haraldr skal

hafa h'f hans, cnda fai liann eigi undan styrt. Ok

er prandr veit hvat titt er, kastar par pa niSr hvcrr

sinum våpnum sem kominn var, ok gengu i mdti

peim, ok pa konungr par veizlu. Nu segir kon-

ungr prandi at Haraldr konungr liefir
3 pungan hug

a honum, ok [kvaS hann eigi mundu par mega

vera lengr. BySr konungr nu honum til sin ,
en

lézt mundu4
skipa jarSir [hans, ok er petta raSa

tekit
5

. Haraldr [konungr sitr nu
6 um hann [allt

ateinu
7

,
ok vildi gjarna

8

na honum, en eigi gjor-

ist
10

færi a pvi [eptir pvi sem hann vildi
11

. Ok

er vora tok, mælir Magnus konungr viS prand, [at

*) saal, D som ellers har folgende : ek veit liverju gcgnir; gcri

nd inenn til bdiarins ok segi til pcirra, at o.s,v.; utydeligt i A,

2
)
utydeligt i A

,
thi Ordene frfåmenn og fyrimenn synes af

Afskriveren at være hievne urigtig omsatte.
3
) fra [ ba$ kon-

ungr pa segja prandi at pat (pcir, C

)

voru friftmenn, ok hann

dl ti vit5 engum lifrifci at biiast, En er prandr ok lians menn

heyrfcu petta, kdstufcu pcir våpnum, ok gengu allir mdti Magmisi

koming i mefS fagnafti ok bliftskap* Tok konungr pa enn veizlu

mefc prandi; sagtSi Magnus konungr honum at hann hcf&i pat

spurt at Haraldr heftSi
;
Kongen had dem da sige til Thrond , at

de som kom vare fredelige Folk , og at han ikke hehovede at ru-

ste sig til nogen Feide, Men da Thrond og hans Mænd horte

dette, kastede de deres Vaahen
,
og gik alle Kong Magnus imode

med megen Glæde og Blidhed
,

Kongen modtog da atter Thronds

Indbydelse til et Gjcstebud. Kong Magnus fortalte ham ,
at
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Folk lios sig, saaledes udrustet, som om de skulde

holde et Slag. Kongen svarede: uJeg veed nok at

Thrond antager mig for min Frænde Harald, og

derfor skulle vi lade dem paa Gaarden vide for

vist at vi ere fredelige Folk; men slige Mænd ere

sikkert, ved deres Mandighed, brave Anforere13
, og

det er en stor Skade, hvis hanikke skal kunne und-

gaae Haraids Efterstræbelser, som sigte til at skille

ham ved Livet.
1
’ Da Thrond fik det Rigtige at vide,

kastede enhver af hans Trop sine Vaaben oieblikke-

lig fra sig, og de gik alle de Kommende imode.

Kongen blev modtaget med et lioitideligt Gilde
;
han

gav da Thrond tilkjende, at Kong Harald var me-

get vred paa ham, og at han neppe vilde kunne

opholde sig, længere der paa Stedet. Kongen ind-

bod ham da til sig og lovede at bestyre lians Jor-

degods; Thrond fulgte ogsaa disse Raad. Kong
Harald1 efterstræbte ham ikke desrnindre, og vilde

gjerne have ham fat, men en saadan Ledighed, som
han onskede, gaves ham dog ikke dertil. Ved For-

aarets Begyndelse sagde. Kong Magnus til Thrond,

han havde spurgt at Harald havde
, 13, C. fra [ er Jmt initt

ra$, *agc5i konungr, at pii gefir upp biinaftinn ok fylgir mer, en
ek mun; er dc.t mit Raad., sagde Kongen ,

at du opgiver din

Huusholdning og fdiger med mig, men jeg skal, 13

,

C. b
) fra

ifjMnar. prandr ger$i s\åj var hann me$ Magnusi konungi
uin vetrinn, Thrond gjorde saa, og var hos Kong Magnus om
Vinteren, 13,0. 6

) fra [ let sitja, B ,
C. ~) udel. B, C. *) udel.

G. 9
) Magnus konungr geymdisvå til at, Kong Magnus pas-

sede da saaledes paa, at, B
t
C, ,0

) fengust, B, G. 1
') fra [

udel. B, C.

Gronlandn historiske Mindesmærker. 2 Bind.
(
40)
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lionum pikir osynt, livort liann getr haft varfthold

yfir lionum
1

innan lands fyri Haraldi konungi; hefi

ek nu latit skip hua
2

[af launungu 1

,
ok vilda ek

pu heldir
4

til Grænlands’ [ok staSfestist par, J>vi-

at par fær pu vel gætt pin fyri Ilaraldi konungi

;

ok svå er nu gjort
6

. Ok svå mikla varygS liafåi
7

Magnus konungr å lionum
8

,
at [hann sjalfr fylgir

t

lionum til skips, ok skilst sva vi8 hann at hann

lætr frå
9

landi. Ok [pegar er
10

peir liofSu nær

nyskiliS viS Magnus konung, på
11

var par fyri hon-

umn Haraldr konungr [viS cyjar nefit
13

,
ok pegar

lcggr Haraldr atpeim, ok tekst par pegar
14
bar-

dagi. [Nu ihugar14 Magnus konungr, [ok pikist

ofyrisynju munuhafa viS skilizt
16
prånd, ok pikir

17

viS råSugan
10 um at eiga, par sem

19
frændi hans

var, [okleggr nu aptr til, ok ser at peir berjast;

taka nu atroftr harSan, ok er
20

Haraldr konungr

ser atroftr [Magnuss konungs, på
21

leggrliann peg-

J

) fra [ tis/nt pikkir mer hvart ek fær haldit per innanlands,

jeg anseer det for uvist om jeg han beskytte dig her i Landet,

JD, C. 2
) per, for dig, till . B, C. 3

) fra [ å laun, B ,
G. 4

)

ut, till B
y
C.

5
) Grænalands, B, C. 6

) fra [ svå er nu til ætl-

at, JD.
7
) fra [ pessu jatlar prandr. En svå mikinn vor$ helt,

dette samtykkede Thrond
,
men saa omhyggelig vogtede, B, C.

s
)
pråndi, B, C. 9

) fra [ eigi skildist hann vi$ fyrr en hann

var å skip kominn ok let undan landi, ikke Jorlod ham,
forend

han var kommen om Bord og holdt ud fra ,
B

,
C.

10
) fra [

er peir prandr logftu ut um eyjar, D. 1J
) fra [

Ve$r var litit,

ok tok peiin skamt frå landi, logftu peir skipinu undir eina ey,

en er peir kornn til hafnar, Vinden var ikke stærk saa at de

kom kun kort fra Land , forend de maatte lægge ind under en

I
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at lian atatog det for usikkert, om lian fremdeles

kunde vogte liam der i Landet for Kong Haraids

Forfølgelser; uJeg har hemmelig ladet et Skib ud-

ruste, og vil raade dig til at drage med det til Grøn-

land og bosætte dig der, thi der kan du vel tage

dig iagt for Kong Harald”. Thrond samtykkede

heri, og saa megen Omhu bar Kong Magnus for

ham, at han selv fulgte ham ombord, og skiltes ikke

fra ham, forend han lagde fra Land. Kort efter at

de havde taget Afsked fra hinanden, traf Thrond,

paa den anden Side af Oens yderste Spidse14

,
Kong

Harald, som anfald t ham med sit Skib, saa at det

strax kom til en Fægtning. Imidlertid overveiede

Kong Magnus at han vel alt for tidlig havde forladt

Thrond, thi hans Fætter Harald kunde let blive

liam for klog; han tog da atter til Soes, og saac

snart at de sloges; han lod da sine Folk roe saa

stærkt som de kunde. Da Kong Harald saae at

Kong Magnus saaledes nærmede sig, lagde han

O ,
men da de kom til Havnen,

B, C.
1?

) udel. B, C

.

1

3

) ude/.

By C. 14
) udel. By C. * s)fra £ cn i annan sta$, lhugåSi

,
men

paa den anden Side betænkte, B, C. 1 6
) fra [ at eigi Væri

urva3nt> at hann haffti of skjott skilit \i$ prand; at det var at

befrygte, at han alt for hastig havde forladt , B, C. *«)

rafcgan, B
,
C. 19

)
Ha raid r, till. B, C.

10)fra [ gckk hann
a skip meS hirft sina, ok reyri ut til eyjarinnar

;
ok er hann så

at peir bor$ust, eggjafti hann sina menn at leggja (al) djarfliga

ok duga prandi
;
gik han ombord med sin Livvagt og roede ud

til Oen, og da han saae at de sloges, opfordrede han sine Mænd
at roe ret djærveligen til og komme Thrond til Hjælp

,
B

}
C+

~ l

) fra [ peirra harSan, B
y
C.

(40 *)
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ar
1
fra, [ok skilja feir vift pat. Ferr prandrnu ur

landi, sem cetlat var, ok
2
ut til Grænlånds

3

,
ok var

par [nokkura vctr
4

.

‘) udel . 7?, C. 2
) fra [ en Magnus konungr In par til pess er

prandi gat' (a braut ok, till. C) i haf; lor hann , men Kong

AMMÆRKNINGER.
*) Kong Olaf Haraldsdn

,
for kaldet den Tykke, men

da den Hellige, mod hvem Oplandsboerne tilligemed

Thronderne havde gjort Opror, som endtes med det be-

romte Slag paa Stiklestad, i hvilket Kongen faldt 1030.

2
) Peld (pell) kaldtes fordum et fremmedt meget kost-

bart Tdi; jfr. ovenfor S. 558. Iden anden Recension siges

denne Kappe at have været af gudvefj et andet ikke min-

dre kostbart Klædningsstof, hvilket nogle mene have sva-

ret til vort Floiel
;
andre have antaget det for et Slags

Purpur. Navnet synes at betyde enten Gudernes Væv,

(vævet af Guderne), eller guddommelig (overmaade herlig)

Vævning. Det har svaret til Angelsaxernes godveb,

godevcb. Jfr. Edd. ant, II, 649 og Cædmon
,
edited by IJ.

Thorpe {London 1832) S. 215. I Sagabibliotheket III, 319

oversættes vor Texts giiSvefjarshykhja (efter Haldorsens is-

landske Ordbog) ved uen skjdn broget Kappe.”

3
)
Thronds Yaaben vare, ligesom Overklæderne., bedre

end Kongens. At der selv i det hedenske Norge har blandt

de Store eller Rige hersket megen Pragt, derom vidne

mange i nyere Tider i Gravhoiene fundne Kostbarheder.

4
) Det vil sige den Russiske, eller fra Rusland komne, af

Gårdarj Gårdarild

,

Rusland. At Navnet Swen har (ogsaa

som Spbaindr ?) været temmelig almindeligt blandt Rus-

serne eller de russiske Vareger, sees af deres Kroniker og

de i dem opbevarede Traktater. P. E. Muller har vist

havt en feilagtig Afskrift for sig, hvori, ved en Misforstaa-
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strax fra. Saaledes skiltes de ad. Tlirond seilede

til Havs, som lian havde foresat sig, og kom til

Grønland, hvor han opholdt sig nogle Aar15
.

nus laa der, indtil Tlirond fik Bor og seilede til IJavs ,
B, C.

3
)
Grænlands, B, C. a

) fra ]
lcingi si«an, længe siden

,
7i, C.

else afAbbreviationen, griski er blevet sat istedenfor girSslu,

og saaledes har han oversat Navnet aSvend Græker”.

5

)
Fra hans langvarige Ophold i Udlandet især i Rus-

land og det græske Keiserrige.

G
) Den listige Harald kunde let indsee, at en Fremmed,

som ikke havde nogen indenlandske Slægtskabs- eller Ven-

skabsforbindelser, og tillige ikke deelte Indbyggernes For-

domme eller andre Meninger, men kun rettede sig efter

sin Herres Yillie, var bedst skikket til saadanne Foreta-

genders Udfdrelse.

7
) Heri ligger aldeles intet usandsynligt, da allerede i

1031 (om ikke for) Munkeklostre vare oprettede i Norge.

See Munters Kirchengesch. Danemarks u. Norweg. II, 068.

Blandt de furste Munke i Norge vare Cluniacenserne, ind-

komne til det Tlirondhjemske ,
i Knud den Stores Tid, Ira

England. Deres Ordensdragt var sort (som den falske

her beskrives).

8
)
Rimeligviis have Voldsmændeno bundet Arbeidslol-

kene, for at de ikke skulde kunne komme Tlirond, hvem

de agtede at overfalde, til Hjelp, og derpaa, maaskec til-

dels afKaadhed, pidsket dem med Riis, maaskee medbragte

som et Slags Attribut for Munke (der tit pleiede at pid-

ske sig selv, til Bodsøvelser, eller og 'saaledes at straffe an-

dre af deres Selskab, for Overtrædelse af Ordensreglerne).

®) Eller og: netop i det samme (paa samme Tid).

,0
) aAt bruge Kongens Nogle” er en gammel Talemaa-

de, isteden for at bryde Dore eller Laase op, som underti-

I
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den han skee efter Kongens eller Øvrighedens Befaling,

hvilket ogsaa her virkelig var Tilfældet.

1 *) Eller en dyb og rummelig Kjelder. I den anden Re-

cension synes Indretningen af Thronds Jordhuus (eller un-

derjordiske Gang) at beskrives noget anderledes.

1

2

) Her synes dog kun Svends Fdigesvende ,
ikke han

selv, at menes, baade med Hensyn til det Efterfølgende

og til den anden Recensions Udtryk.

13
) Eller Formænd (Høvdinger, fornemme Mænd), til

hvilke Thrond vistnok har maattet regnes; sandsynligviis

har han været i Slægt med een af de fem Oplandske Konger

(thi saaledes kaldtes da slige smaae Fyrster, eller rettere

Friherrer), hvilke Olaf den Hellige overvandt i et Hoved-

slag, og hvis Lande han siden bemægtigede sig. Dette

har maashee faldet Kong Magnus den Gode ind, i det han

sagde disse Ord, ved hvilke han synes at have villet antyde

det, at Thrond og hans Bundsforvandte (hvilke han havde

kaldt til Hjelp) vare værdige til at være Oplandenes Høv-

dinger.

1

4

)
Denne O ommeldes ikke i det Foregaaende, men

derimod (paa sit Sted) i den anden Recension. Den er føl-

gelig her enten udeladt af Fortælleren, (efter hvis Udsagn

Beretningen er nedskrevet) eller ogsaa af Afskriveren.

15
) Eller, efter den anden Recension, længe derefter,

formodentlig til hans Dødsdag.

XVI. UDDRAG AF FORTÆLLINGEN
OM AUDUN DEN VESTFJORDSKE.

Indledning.

Nærværende Fortælling, (af hvilken Suhra allerede i

Danmarks Historie, IV, 178-180 havde gjort et Udtog),
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omhandles meget kortelig i Sagabibliotheliet (I, .345-46),

hvor det bemærkes, at den vel indeholder intet utroligt,

men synes dog udsmykket, samt at den ikke er yng-

re end det 14de Aarhundrede, da den lindes i Flato-

bogen, ligesom den og i Indholdsregisteret ansættes til

samme Aarhundredes Begyndelse. Man kan dog, paa Grund

af andre Membraners, hvori den indeholdes, hoie Alder og

dvrige Beskaffenhed, samt paa liere Grunde (hvorom mere

i det Fdlgende) antage, at den i sin fdrste Oprindelse er

betydelig ældre, sandsynligvis endogsaa fra det 12te Aar-

hundrede.

Af denne Fortælling have vi i det mindste to for-

skjellige Hoved-Recensioner, som ved Jevnforelse tydelig

vise, at de begge, hver for sig, ere nedskrevne efter For-

skjelliges mundtlige Tradition. De Membraner i hvilke

de lindes ere omhandlede ovenfor S. 610. Vi have, for

såa vidt vort Uddrag angaaer, lagt den udforligste af dem

til Grund, nemlig:

A) Den som lindes i Flatcibogen (Col. S2S-S29).

Den anden Hovedrecension, tiideels i lidet afvigende Af-

skrifter, findes i B, Arn. Ma. 66 Folio, efter hvilkenFor-

tællingen er indfort i Forum . Sog. VI, 297-307
; C) HroJdt-

inskinna, og D) Morkinskinna. See om dem ovenfor, II, 610.

Mange blandt Norges og Islands gamle Fortællinger

eller Sagnhistorier skylde deres skriftlige Opbevarelse en-

ten til een eller liere, paa Optegnerens Tid levende, mæg-

tige eller rige Mænd, (hvis de ikke endog tillige vare

byggede paa ældre Kvad, som i sin Tid vare digtede til

Sliges Ære), som enten af egen Drift lode deres mest

berdmte Forfædres mærkværdige Begivenheder optegne,

eller modtoge, uden egen Opfordring, saadanne skriftlige

Beretninger af ubemidlede Klerke, eller andre, som saa-

ledessdgte at erhverve Høvdingens eller Rigmandens Gunst.

Paa lignende Maade have ogsaa, endog sildige Afskrivere,
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ofte fortsat den af dem afskrevne Histories Slægtregistre

eller genealogiske Bemærkninger, til deres egne med dem
samtidige Patroner. Et tydeligt Exempel herpaa afgive

de forshjellige gamle Afskrifter af Floamanna-Sagas Slut-

ning, saaledes som vi have meddeelt dem, (ovenfor If,

174-175). Saadanne Omstændigheder lede undertiden til

Bestemmelsen af Sagaens fdrste AfTaltelsestid, men kunne

i andre Tilfælde vildlede den granskende Læser, naar han

ikke behdrig kan adskille saadanne nyere Tillæg fra den op-

rindelige Text, saa at han let, paa slige Grunde, kan er-

klære selve Sagaen for langt nyere end den virkelig er.

Et Hoved-Indicium af den for ommeldte Art forekommer

i samtlige 4 ældgamle Exemplarer af nærværende For-

tælling; i dens Slutning nævnes nemlig en Thorstein Gy-

deson, som den mest beromte af den omhandlede Au-

duns Efterkommere. Undersoge vi lians Levetid, finde vi

den i det 12te Aarhundrede, og erfare, at han har været

en rig Mand
, der boede paa Gaarden og Oen Flatd i

Bredebugten, som tilhorte ham selv tilligemed flere faste

Eiendomme. Han ommeldes vel paa forshjellige Steder i

Sturlunga-Saga (2den Bogs 21de Cap.
,
samt 3die B. 37te

og 41 de Cap.) men intet forekommer deri eller i Land-

namas Fortsættelse om hans Herkomst eller Forfædre,

saa at man maa formode at de kun have været ubekjendte

Bonderfolk, med Undtagelse af denne Audun, hvis Rig-

dom, erhvervet i Danmark, som Fdige af hans heldige

Beise til Granland, muelig har været Grundvolden for

Thorstein Gydesons store Formue. Vi see ikke, at denne

Thorstein har befattet sig synderlig med sit Fddelands i

hine Tider forvirrede Politik; dog synes det at han i no-

gen Tid (omtrent 1168) har huset fem-, for et begaaet

Drab, til Fredloshed domte Karle, ved hvilke han dog

snart skilte sig, da de tyede til hans Ven, den mægtige

Ilovding Einar Thorgilssdns Beskyttelse. Da den sidst-
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nævnte i Aaret 1185 var bleven ombragt, blev hans be-

tydelige Bo paa Sladarhol overdraget til Thorsteins Be-

styrelse. Efter Annalerne ddde Thorstein Gydesdn 1190.

Hans Son Geller arvede Hovedgaarden Flatd, og blev gift

med Vigdis Sturledatter
,

den berdmte Snorre Sturlesdns

Heelsoster; desuagtet synes han at have holdt sig fra

Sturlungernes Feider, paa det nær, at han i Aaret 1211

(eller 1212) ledsagede sin Svoger Thorvald Snorresdn

paa et 'Tog mod hans Fjende Rafn, som dog endtes med

et Forlig. Af hans Ddttre blev een, Thordis 1
,

gift med

Hdvdingen Gisle Marcussun paa Rbdesand, ddd 125S, som

efterlod sig en talrig Afkom.

Dette er alt hvad Islands historishe Shrifter melde om
Rigmanden Thorstein Gydesdn, hvis Levnet dog maatte

være meget mærkeligt for dets Kultur-, Literatur og Kir-

kehistorie, da han uden Tvivl har havt megen Deel deri

at et Munkeklosler i Aaret 1172 (eller 1173) blev opret-

tet paa hans Eiendomsgaard Flatd. Man maa saaledes

formode, at han paa den Tid var en stor Yen af Klerke

og Munke, men denne Yndest er maaskee sildigere ble-

ven svækket, thi i Aaret 1182 (eller 83) blev Klosteret

paa Flatd vel ikke aldeles ophævet, men dog {lyttet til

Gaarden Helgafell paa Fastlandet, hvor det holdtes ved-

lige til Kirkereformationens Indfdrelse i Landet. Flato-

Klosterets Historie er nu saa aldeles ubekjendt, at de af

Islands Kirkehistorie saa hdist fortjente Mænd, Finn John-

sen og Hans Finsen, intet have fundet at anfdre derom

J

) Hun er den forste (som fodt paa Nytaarsdag) der findes

anfort i det mærkelige Norsk - Islandske Obituarium

,

oversat

og oplyst af Hans Finsen, udgivet af Engelstoft og WerlaufF

i Script, rer, Dan, med. ceui VIII, 552? ogsaa hendes Mand Gislc

Marcussun nævnes der ved lade Juni. Jlr. sammesteds S. 558;

samt den 3die al de genealogiske Tabeller.
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uden dets i Annalerne angivne Stiftelses- og Fytningsaar 1
.

Vi kunne heller ikke tilfoie det mindste herom, med Und-

tagelse af den ovenstaaende Bemærkning, og Thorstein

Gydeson bliver saaledes den eneste Person, vedkommende

det nævnte Kloster, som med nogen Sikkerhed kan navn-

gives, thi det er vist, at et Kloster ikke, mindst i hin

Tid, da Hierarchiet ingenlunde i Island havde opnaaet den

Hoide, hvortil det mere end et Aarhundrede derefter si-

den steg, havde kunnet anlægges, bygges og indrettes paa

hans Eiendoms-Gaard uden hans Tilladelse og Medvirkning,

ja vel ikke heller uden Opfordring og Opoffrelse fra

hans Side. At det har været Munkene paa Flatd meget

om at gjdre, at erhverve og vedligeholde Godseierens,

Thorstein Gydesdns Yndest, saalænge som de opholdt, sig

der, maa fdige af sig selv. Vi antage det saaledes for

sandsynligt, at een eller liere af dem (og i sidste Tilfælde

efter forskjellige Personers mundtlige Overlevering) have

optegnet Thorsteins mest berømte Forfaders, den vest-

fjordske Auduns, mærkværdigste Levnetsbegivenheder, en-

ten efter hans Begjering, eller, for dermed at fornoie

ham, af egen Drift. Er denne Formodning rigtig, maatte

Fortællingens skriftlige Affattelse henføres til den sidste

Trediedeel af det 12te Aarhundrede, og fdlgelig mindre

end et Aarhundrede efter Auduns Ddd$ den omtrentlige

Bestemmelse af hans Levetid og især hans Beise til Grøn-

land o. s. v. komme vi da nu til at omhandle, i det vi

tillige meddele Læseren en kortfattet Udsigt over hele

Fortællingen, især for saavidt dens senere Halvdeel her

næsten ganske er udeladt, hvorimod den første indrykkes

her, som vedkommende Auduns Reise til Grønland og

hans Handel der, samt dens egentlige Udfald.

Den islandske Bondekarl Audun opholdt sig hos sin

J

) Sec Hist, ecclcsiast. Isl. Z1

. I

,

H7; ir 65 o. fl. St.
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Frænde Thorstein
,

en formuende Bonde i Vestfjordene,

da Thorer, en norsk Skibseier eller Skibsforer, som hand-

lede paa Island, tog sin Vinterbopæl der paa Stedet. Au-

dun gik Thorer vel tilhaande i hans Handelsanliggender,

og fik, efter sit Onske, til Lon derfor, 1060, fri Reise

med ham til Norge. Dog sdrgede Audun fdrst derfor,

at hans Moder i hans Fraværelse, beregnet til 3 Aar,

ikke skulde lide Mangel. Da Audun i Fortællingen ved

denne Tid kaldes en Mand, har han sandsynlig da været

henved 25 Aar gammel (altsaa fddt omtrent 1034 eller

1035). Den næste Vinter havde Audun frit Ophold hos

sin Ven Thorer, i hans Gaard paa More
,
som og i Som-

meren 1061 tog ham med paa en ny Handelsreise til

Grdnland. Der opholdt de sig begge den næste Vinter,

Thorer i Ostbygden
,

Audun derimod i Vestbygderne.

Der kjdbte han, for alt hvad han da eiede, af Erik, en

gronlandsk Jæger, en udmærket smuk Bjdrn, hvem denne

havde fanget levende, samt siden tæmmet eller afrettet ef-

ter de Tiders Skik. I Foraaret 1062 1 reiste han med

Thorer og sin Bjdrn, tilbage til Norge, og vilde da strax

udfore det Forsæt, at skjenke det sjeldne Dyr, som især

uden for Grdnland ansaaes for en stor Kostbarhed, til

Kong Svend Ulfsdn (ellers ogsaa kaldet Estrithsdn) i Dan-

mark; dets Udforelse var dog vovelig da den langvarige

Krig mellem ham og Kong Harald Sigurdsdn endnu ved-

varede. Den sidstnævnte traf ogsaa Audun med sit Dyr

(enten paa Hordeland eller i Oslo, efter de forskjellige

Hovedrecensioner) og forlangte det tilkjobs, men Islæn-

deren nægtede at ville sælge det og fortalte ligefrem sin

Hensigt. Kongen forestillede ham vel det Urimelige der-

Vor lærde Medarbejder, Egilson, antager og i sin Udsigt

over det gamle Nordens Chronologie (lornm , Sdg, Xll, 9)> at

Audun den Vestfjordskc i dette Aar havde sin forste Sammen-

komst, i Oslo, med Kong Harald.
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ved, men gav dog efter, maaskee af Agtelse for den

Fremmedes raske og bestemte Beslutning, samt tillod ham

at reise med sin Bjorn til Danmark, blot med den Be-

tingelse at han, naar han kom tilbage, skulde indfinde sig

hos Kongen, og underrette ham om hvorledes Reisen

havde gaaet, og især hvilken Belønning han havde faa et

af Kong Svend for den gronlandshe Bjorn. Da Audun

kom til Danmark, vare alle hans Penge fortærede, og han

maatte nodes til at tigge om Fode for sig og Bjornen.

Saaledes kom han til Aage, Kong Svends Godsforvalter,

som paa en lumsk Maade vilde benytte sig af Auduns

Forlegenhed, og tvinge ham til at overlade sig Halvpar-

ten i Bjornen, for de Levnetsmidler som han overlod Au-

dun, til hans og Dyrets Underholdning, indtil det kunde

bringes til Kongen. Vilkaarene vare vel egentlig saaledes

at Audun, naar han havde faaet Vederlaget for Bjornen,

skulde overlade Aage det Halve deraf, men denne Plan

gik ganske overstyr, da Audun strax fortalte Kongen

Sagens Sammenhæng, men Aage derfor faldt i hans hoieste

Unaade og blev forvist Riget. Kong Svend gav derimod

ikke strax nogen Lon eller Betaling for Dyret, men til-

bod Audun kun at blive hos sig. Noget derefter beslut-

tede Audun sig til at foretage en Pilegrimsvandring til

Rom, og bad Kongen om Tilladelse dertil, hvilken han

og fik, tilligemed en betydelig Sum Solvpenge. Denne

Gave var vel af et saadant Belob, at Kongen ansaae den

for at svare til Bjornens rette Værdi der paa Stedet. Da

denne Handel saaledes var afgjort, som den umiddelbare

Folge af Auduns Gronlandsreise, antage vi at Resten af

Fortællingen ikke egentlig vedkommer det gamle Gronlands

Historie, og udelade den derfor her, paa selve Slutningen

MaSr liét AuSun
1

, vestfirSski
2 ok félitill

3

;

>) islenzkr, till. A.
2
) at ætt, till. B; kyni

,
D .

3
)
okat
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nær, som kortelig ommelder Auduns vigtigste Livsforhold

og nævner hans mest berdmte Efterkommer. Vi bemærke

kun af Fortællingens her udeladte Deel
,

at Auduns Pile-

grimsreise havde et saa slet Udfald, ved Sygdom og Uheld,

at han ved Paasketider (formodentlig 1064) kom tilbage

til Danmark som en ussel Tigger. Det lykkedes ham dog

at tildrage sig paa ny Kong Svends Opmærksomhed og

Yndest. Kongen mindedes nbie Auduns sjeldne Hengiven-

hed og vel tillige Kong Haraids yttrede Lyst til at erfare

den Maade, hvorpaa Svend vilde lonne Audun for hans

Gave. Da Audun, ud paa Foraaret, ikke vilde modtage

hans gjorte Tilbud om en anseelig Ansættelse ved Hoflet,

men agtede, over Norge, at tage tilbage til Island
,
skjen-

kede Kongen ham et vel udrustet Handelsskib x med dets

Ladning, en betydelig Surh Sblvpenge og en kostbar Guld-

ring (eller Armbaand), hvilben Audun, ved Tilbagekomsten

til Norge (efter Kong Svends liam givne Vink) forærede

Kong Harald, som et Beviis paa den Taknemmelighed han

skyldte ham, for det mod ham for viisle Ædelmod.

Fortællingen viser tydelig nok, at en klog og driftig

Mand allerede i det Ilte Aarhundrede kunde gjbre Lykke i

Danmark ved den gronlandske Handel, uden at denne (som

det var Tilfældet med Thorfinn Karlsefne) behbvede at for-

bindes med den amerikanske. Ved Meddelelsen af de

gamle chorographiske og statistiske Efterretninger om det

gamle Gronland ville vi faae bedre Leilighed til at vise den

hoie Priis som Middelalderens nordiske Fyrster satte paa

de gronlandske Hvidbjbrne, samt at disse, i Folge deraf,

endog lige til vore Dage ansaaes for et Regale, forst af

Norges og siden af Danmarks Konger.

En Mand i Vestfjordene, som var temmelig

gcfåu kendr, bekjendt for en brav Mand, li.
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[hann var a vist meS peim manni er porsteinn liét

ok var frændi hans. pat sumar kom skip vestr i

VaSil, hét porir styrimaSr, ok for hann til vistar

meS porsteini, pviat su var bezt vist. Aufcun var

stvrimanni rafcliollr, ok seldi varning lians i goSa

skuldarstafti, er lionum var kunnigt fyri. Styri-

maftrinn bauS lionum laun fyri, en liann kaus at

fara utan meS lionum. porir kva§ lionum lieimilt

at vera a skipi meS lionum. AuSun sagSi porsteini

ætlan sina, ok kvaS mjok a endum standast, pa er

liann Jieffii selt sau&fé sitt til bjargar moSur sinni,

ok pa voru eptir Illmerkr silfrs, ok hafSi liann pat

ætlat lienni 111 vetra bjorg me§ porsteini. por-

steinn kvaS liann likligan til gæfu, ok for liann

utan um sumarit meS pori
1

. Ok er peir koma um
haf, pa bauS porir (AuSunni) til vistar meft ser aMæri,

par sem hann atti bu, ok var par gott at vera, ok

spyrr porir hvat hann ætlaSi fyri sik at leggja; en

vita skaltu ætlan mina, at ek ætla til Grænlands,

ok er per heimilt at fara me§ mer. AuSun kveSst

pat vilja, ok fara peir nuannat sumar til Grænlands,

ok kvomu i EiriksfjorS, ok vistuSust par allir hinir

fémeiri menn, en hinir foru i VestrbygSir, ok sva

') fra [ Auflun for utan me<5 umbra'Si porsteins, biSanda gd€s,

ob po'ris styrimanns, er pa hafåi pegit vist of vetrinn me$ por-
/

steini. Auftun var par ok starfaSi mefi honum po'ri ok pa pessi

laun af honum, utanferftina ok hans umsja$ Audun reiete ud af
Landet , med Hjelp dertil af Thorstein, en brav formuende

Bonde, og Skipperen Thorer, som om Vinteren havde været Thor-

steins Gjestk Audun havde ogsaa været der og gaaet Thorer vel
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fattig, hed Audun; lian opholdt sig hos sin Frænde

Thorstein. Den Sommer kom et (fremmed
t)

Skib,

vestpaa, til Vadil; Skipperen hed Thorer; han tog

ogsaa sit Ophold hos Thorstein, da det Sted ansaaes

for det hedste. Audun stod Skipperen hi med gode

Raad, og solgte hans Varer til paalidelige Skyld-

nere, da han var noie bekjendt der i Egnen. Skip-

peren tilbod ham Lon derfor, men han onskede at

maatte reise med ham ud af Landet. Tliorer sva-

rede at han gjerne overlod ham Plads i sit Skib.

Audun underrettede Thorstein om sit Forehavende,

os; sagde det vilde saaledes slaaetil for ham, at naarO O 7

lian havde solgt de Faar, han eiede, til Livsophold

for sin Moder hos Thorstein
,

efter hans Regning

i tre Vintre (Aar), saa havde han selv 3 Mark1
tilba-

ge. Thorstein svarede at det var sandsynligt at Au-

dun vilde have Lykken med sig, og denne tog den

Sommer bort med Tliorer. Da de vare komne over

Havet, indbod Thorer Audun til at blive hos sig

paa More2

,
hvor han havde en Gaard, og der var

det godt at være. Tliorer spurgte ham, hvad han

agtede at tage sig for, umen (sagde han) du skal

vide hvad mit Forehavende er, det nemlig at reise

til Gronland, og det staaer dig frit for at tage med

derhen.” Audun tog mod Tilbudet. De seilede den

næste Sommer til Gronland, og ankom til Eriksfjor-

den, hvor alle de rigere Mænd toge sit Ophold, men

tilhaande, hvorfor han og nu til Lon erholdt af ham haade fri

Reise og hans Tilsyn, V%
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gjordi Audun
,
ok tok ser par vist. Éirekr hét veid-

imadr peirra Grænlendmga
;
liann liafdi veitt bjarn-

dyr eitt, åkafa fagrt ok raudkinna, ok er Audun

vissi pat, faladi hann dyrit. Veidimadrinn sagdi

honum: pad er (eigi) ha gi egt at gefa vid alla eigu

små
,
ok veit ek at pat man a endurn standast.

Audun lezt pad eigi hirda, ok kaiipir dyrit, ok gaf

par fyri aleigu sfna. Hann for nu l il Noregs med

pori, ok baud porir honum med ser at vera, en

hann lézt fara mundu med hyrdmgsmonnum sudr

til Danmerkr a fund Sveins konungs Ulfssonar okO

gefa honum dyrit. porir kvad pat hættumikit at

fara med gersimar slikar, sva mikill ofridr sem

er i milli Haraids konungs ok Sveins kon-

ungs. Sidan for Audun sudr [a Hordaland
1

,
ok

var par fyri Haraldr konungr [a veizlu
2

. Kon-

ungi var sagt at par var komit bjarndyr, ok hin

mesta gersimi; hann sendi eptir peim er atli. Aud-

un for a konungs fund
3

,
ok kvaddi hann. Kon-

’) i land, D, ~) fra [ pa gengr hann upp af sidpi ok Jeifcir

eptir ser dyrit, C. *}fra forste f AutSun for utan å einu sumri vesir

par i Fjdrfcunum metS norrænum inanni er porir hot-, en a&r

Au<5un for utan, lag$i hann inestan hluta fjar pess, er hann atli,

fyri mdftur sina, ok var Jat eigirneiraen tveggja (priggja, C) vetra

forgift. Si$an sigldu peir i haf, gaf peim vel byri, ok. tdku Nor-

eg. Au’Sun var li ja pori um vetrinn. Ura sumarit eptir for

Auftun mec5 pori ut til Grænalands (Grænlands, s/edse C), ok

voru par vetr annan, par keypti Auftun eitt bjarndyri vel

vanitj gaf hann par vi$ allt pat er hann atli i féinunumj var

dyr pat hin mesta gersemi pess kyns. A næsla sumri eptir fdru

peir apLr til Noregs, ok urtfu vel reifcfafa. porir styrirnaftr fdrpa

til bus sins, en Auftun fekk ser far aiistr til Vikur, ok hafSi dyr
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de andre droge derimod til Vesthygderne3
;
blandt

dem var Audun, som tog sit Ophold der. Erik hed

en Jæger blandt (for) Grønlænderne4
. Han havde

fanget en overmaade smuk Bjorn6 med rode Kjæ-

ver6
;
da Audun fik det at vide, onskede han at faae

Dyret tilkjobs. Jægeren svarede ham
: aDet er neppe

raadeligt at give alt hvad man eier derfor, men dog

vil Prisen (for dig) slaae saaledes til.” Audun sva-

rede at han ikke brod sig derom, men kjobte Dy-

ret, og betalte det med alle sine Eiendele. Han

reiste derpaa til Norge med Thorer, som tilbod ham

at blive hos sig, men han gav tilkjende, at han ag-

tede at tage, med en Lastdrager7
,
sydpaa til Dan-

mark, for at besoge Kong Svend Ulfson og forære

ham Dyret. Thorer sagde at det var meget farligt

at reise (derhen) med saadanne Kostbarheder, paa

den Tid da der var den heftigste Ufred mellem

Kong Harald og Kong Svend. Derpaa drog Au-

dun sydpaa til Hordeland, hvor han traf Kong Ha-

rald ved et Gjæstebud. Det blev fortalt Kongen at

en Bjorn, som varden storste Sjeldenlied, var kom-

men der. Kongen sendte Bud efter dens Eier. Au-

dun begav sig til Kongen og hilsede ham. Kongen

siltmcfi ser, en er hann kom til Osid, gekk hann a land mediter siltok

leita’Sistumherbergi, mefian hann dveldist par, ætlafci siflan suCrtil

Danmerkr ok gefa Sveini komingi d^rit, en pa var sem mestr agi ok

dfriCr mcfc Haraldi komingi ok Sveini. Haraldr kondngr var par

i bænum, ok var konum skjdtt sagt at par var kominn islcnzkr

ma$r af Grænalandi niefS allspakt bjarndyr. Koniingr sendi peg-

ar eptir Au'Sunni, ok er hann kom iy ri konung, d. e. Audun

reiste en Sommer ud af Landet
,
der vesterpaa i Fjordene,

med

Groulands historiske Mindesmærker. 2 Bind, (4D
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Angr tok kveSju lians, ok mælti: altu [gcrscmi

mikla? Hann kveSst eiga gcrscmi ok sagSi at pat

yæri cilt bjarndyr
1

.
[Konungr mælti

2

: [villtu selja

mer 1

viS sliku verSi som pu keyptir? [Hann kveSst

pat cigi vilja

4

. Konungr mælti: [pat er ok eigi

rélt mælt; villtu fy ri tvenn verSin pvilik sem pu

keyptir, ok er pa avoxtr per i pvi, ok samir pat,

ef pu gaft her fyrir alla cigu pi'na, sem pu segir.

AuSun lézt pat eigi vilja. Konungr mælti; villtu

gefa mer pa? Liann kvaS eigi pat vera\ Kon-

lingr spyrr, hvaS hann \ il
1 pa af gjora. AuSun

[mælti: ek ætla
6
suSr til Danmerkr ok gefa Svcini

konungi. Haraldr konungr mælti: hvart er
7

,
at

pu crt maSr sva heimskr
8

at pu [veizt eigi ofriS

en norsk Mand som hed Thorer. Forend Audun reiste bort, ef-

terlod han det meste af det Gods
,
som han eiede

,
til siti Mo-

ders Forsorgclse , og det blev dog ikke mere end 2 (3, C,)

Aars Underholdningspenge . Derpaa gik de til Soes
, fik god

Vind og kom til Norge. Audun var hos Thorer Vinteren over.

I den næste Sommer rciste Audun med Thorer ud til Crbnland

,

og der bleve de den paafdigende Vinter. Der kjobte Audun en

vel afrettet Bjorn, men gav derfor alt hvad han eiede af nogen

Værdi. Det Dyr var den storste Sjeldenhed i sit Slags. Den
næste Sommer derefter seilede de tilbage til Norge og fik en god
lleise. Skipperen Thorer tog da hjem til sin Gaard, men Audun
fragtede Skibsrum for sig og sit Dyr dsterpaa til Vigen. Da
han kom til Oslo

,
gik han i Land med sit Dyr

,
og sdgtc der et

Herberge
,
livor han kunde opholde sig

,
medens han blev der, da

han agtede at reise sydpaa til Danmark
,
for at forære Kong

Svend Dyret, men da var der dog den heftigste Feide og Ufred
mellem Kong Harald og Svend. Kong Harald var der i Byen

,

og det blev snart fortalt ham
,
at en islandsk Mand var kommen

dertil fra Gronland med en meget tam Bjorn. Kongen sendte

strax Bud ejter Audun. Audun fremtraadte for Kongen og, B, C.
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besvarede hans Hilsen og* sagde: uEier du noget,

som er særdeles kostbart lier?
1
’ han svarede, at

ban eiede en Sjcldenhed, nemlig en Bjorn. Kon-

gen spurgte: u Vil du sælge mig den for densamme

Priis, hvorfor du kjobte den?
1
’ Audun svarede, at

det vilde hanikke. Kongen sagde: uDet var lieller

ikke rigtig sagt (af mig); vil du da overlade den for

det dobbelte, mod hvad du selv kjobte den for, og

da har du Fordeel af Salget, og det er billigt,

hvis du har givet al dinEicndom derfor.” Audun

lod, som om han ikke vilde det. Kongen sag-

de: uVil du dagive mig den?” Audun sagde at det

var ikkesaa8. Kongen spurgte, hvad han da vilde

gjore derved. Audun svarede: uJeg agter at reise

sydpaa til Danmark, og at forære Kong Svend Bjor-

nen.” Kong Harald sagde da: uEntcn maa du være

en saaeenfoldigMand at du ikke veed noget om den

Ufred, som er her mellem Landene, eller du tiltroer

*
) fra [ bjarndyri fat sem mikil gersemi er? Ilann sagfci at

svå var, den Bjorn , som cr en stor Kostbarhed.
Ilan sagde at

det var saa t
B. till. B .

3
) fra [ vill fri sclja oss dyrit, B.

fra [ eigi v il ck fat, lierra ! segir Aufiun. 5
) Jra C

at ck gcfi fer ly ri II ver« slik, ok mun fat rettara, et fu gaft

far vi« alla eigu fina. Eigi vil ek fat, herra! sag«i hann. Vill

fu gefa mer fa,, segir konungr. pat vil ek ok eigi, segir Islend-

iqgr, (i
Vil du at jeg da giver dig saaledes dens dobbelte Værdi,

og det er vel rigtigere, hvis du har givet al din Biendom for

den ” (
cDet vil jeg ikke, Herre” sagde han . ((Vil du da give mig

tDyret)”, sagde Kongen. (l
Det vil jeg ikke hellerf svarede Islæn-

deren, B. «) fra [svarar: fat sem ek hefi a«r ætlat, fara, sva-

rede: uDet som jeg forhen havde foresat mig9
reise, B. 7

)
liddr,

till, B. ") ofrdtir, ukyndig, B

.

(41*)
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hér V milli landa, eSr ællar pu giptu pma sva

[miklu meiri en annarra manna 1

,
at pu munir

[komast par meS gersemar, er aSrir mcga varia

fara lausir, po at [aungvar hafi sakir
3

. Au8un

mælti: pat mun nu å y8ar valdi [um mina fer8, ok

opt liefi ck pat lieyrt, at pi8 Sveinn konungr hafi8

deild illa, ok må vera, at mik saki paS ekki
4

*

Konungr mælti: [ek ætla pat
5
ra8 at pu farir [leiS-

ar pinnar, ok må vera at pu ver&ir gæfumaSr
6

,
en

pa8 vil ek, [at per ciga, at pu segir mer fra ferS

pinni. AuSun hét pvi. Si8an for hann su8r fy ri

land, ok austr i Vik, ok sva til Danmerkr, ok var

uppi på fé8 ållt
7

,
ok varS hann på at biSja matar

[fy ri på bå8a. Eitt kveld kom hann til pess manns

er Åki hét; hann var arma&r Sveins konungs, ok

sag8i Au8un honum um fer8 sina, ok beiddi hann

vista nokkurra fy ri dy rit, er på var at bana komif,

en liann kve8st mundti selja honum vistir. .AuS-

un kveSst ekki hafa til fyrir at gcfa: en ek vi 1 cl i

gjarna få Sveini konungi dyrit. Årma8r svarar:

*) fra [ helir cigi heyrt getitf lifriflar fess sem hér er, har

ikke hort Tale om den Ufred som er her
, B, 2

) fra [ mili la.

3
) fra [ uforstaaeligt i A, som egentlig synes at have disse Ord

fra næstforegaaende [ na at færa Sveini konungi gersimi, far

sem atirir komast eigi klakklaust, fott nautfsyn heri til ^ opnaae

det, at bringe Kong Svend en Kostbarhed
, da andre dog ikke

kunne komme frem uden Skade . skjont de have nodvendigt

Ærende, 13,
4

) fra [ en engu jatta ek 66ru, en ek hefi nu sagt

ok a$r ætlat, men jeg siger ikke ja til noget andet, end hvad jeg

nu har sagt og for havt i Sinde, 13,
5

) fra [ hvi mun eigi, B.

6
) sem fer likar, som du finder for godt, B 1

) fra [ til skil ja,

at fii komir til min, få er fu t'err aptr, ok seg mer hversu

Sveinn komingr launar fer dyrit
^
kaun vera at fu ser gæf-



OM AUDUN DEN VESTFJORDSKE. 645

dig en snadan Lykke frem for andre Mennesker, at

du kan slippe der igjennem med Kostbarheder, hvor

andre neppe kunne komme lose og ledige frem, end-

skjont de slet ikke ville befatte sig det mindste med

Krigssager9.” Audun sagde: uHvad min Reise an-

gaaer, saa er jeg nu aldeles i eders Vold; jeg bar

ofte bort sige, at I og Kong Svend have en slem

Trætte sammen, men det kan være at jeg ikke har

nogen Skade deraf.” Kongen svarede: *

uJeg anseer

det og for raadeligst at du reiser din Vei, og det

* kan være at du bliver en lykkelig Mand; men det

vil jeg have forskyldt af dig, at du fortæller mig

Udfaldet af din Reise.” Audun lovede det. Derefter

reiste han sydpaa, langs med Kysten, samt osteref-

ter til Vigen, og derfra til Danmark. Da han kom

der, vare alle hans Penge fortærede, og lian maatle

da bede om Fode til dem begge lo. En Aften kom

ban til en Mand som bed Aage ;
ban var Kong Svends

Forvalter. Audun fortalte barn om sin Reise, og

bad ham om Fode for Dyret, som da var forhung-

ret. Aage svarede, at ban var villig til at sælge

ham Levnetsmidlcr. Audun sagde, athan intethavde

at betale dem med, men (lagde ban til) jeg vilde

uma’&r. pvi vil ek Iieita yflr, segir AuSun. For liann pé, ok

fekk ser far suflr til Danmerkr. En er hann kom far, f>a var

uppi hverr pcnmngr fjar, sa er hann alti*, betinge mig, at du

kommer til mig, naar du. reiser tilbage, og siger mig hvorledes

Kong Svend har godtgjort dig Dyret i det kan være at du bliver

en lykkelig Mand . Det vil jeg love eder at gjbre
,
svarede Au-

dun* lian reiste da, og fik Plads i et Skib, som scilede sydpaa

til Danmark
; da han kom dcr

l
var hver Skilling fortæret uf

alle hans Penge .
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/

ek vil
1

eiga halft dyrit, ok mattu [sja at dyrit mun

deyja nu, ef pu veldr einn um. En er Audun sti, i

hvert efni komit var, J>d tok hann pen na kost
2

,
at

hann seldi honum lialft dyrit, [ok fara nu padan a

konungs fund, ok mart manna med peim. Armadr

kvaddi konunginn, ok stod fyri bordinu ok hann Aud-

un. Konungr spyrr Audun, hverr utlcndr hann

væri ?
3 Hann svarar: ek er islenzkr, ok kominn 4

af

N oregi, ok ådr
5

af Grænlandi, [ok ætla ek at færa

per
6
bjarndyr petta, ok keypta ek pat

7
allri eigu

minni. [Ek kom a fund Haraids konungs, ok leyfdi

*) fra [ bæfii fyri sile ok d^rit. Ilann kom fa til armanns

Svcins konungs fess er Aki het. Au$un bati hann fa ser vislir,

svå at hann mætti fæfta sik ok dyrit, fat er hann ætlatii at gefa

Sveini konungi. Aki svarafti: selja mun ek fer vistir effu vill.

Ek heft nu ckki til fyrir at gefa, sagfii Aufiun, en ek vildi fd

gjarna koma f vi til leitiar at færa konungi dyrit, B, C. [ fvi fat

er skafii ef svå gd5r gripr deyr fyri mer. Aki mælti
:

fil furfit

cnn miklar vistir, afcr f it komit til konungs; ek mun gera fer

fann kost, at ek mun fælja ykkr ba$a fartil, en ek \il fa,

baade for sig og Dyret. Ilan kom da til Kong Svends

Forvalter
,
som hed udage, Audun bad ham om at overlade sig

Fbdcmidlcr ,
baade for sig og Dyret

,
hvilket hati agtede at

skjenke Kong Svend. Aage svarede
: {(

Jeg skal sælge dig Fode-

midlerne, hvis du vil” (<
Jeg har intet afgive for dem/* sagde Au-

dun, ((
mcn jeg vilde dog gjertie udrette det, at kunne bringe Dyret

til Kongen (11 ,
C), thi det er Skade

,
hvis et saa herligt Dyr duer

for mig” Aage sva/ede:
t(I behove endnu en stor Deel Levnets-

midler
,
inden I kommer til Kongen ; jeg vil forexlaac dig den

Betingelse
t at jeg skal fode eder begge saa længe, men da vil jeg

og, till
. C. 2

) fra [ a fat lita
,
at fu hefir fess ekki, ef fat

sveltr til bana fyri fer. Aufcunni f citti fungr fessi kosir, en

s.i fo' eigi annan fyri liggja likara, far sem fa var komit
5 ur<5u

feir å fat satlir, tage det i Betragtning
,
at du faaer intet for

det, hvis det sulter ihjel . Audun fandt disse VHkaar sværef
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gjerne overlade Kong Svend Dyret. Forvalteren

svarede: uJcg vil have Halvparten i Dyret; du kan

jo see at detmaa omkomme ret snart, hvis du alene

skal have Raadighed over det .’
1 Audun indsaae, i

hvilken Vaande han da var kommen, og indgik

derfor de Vilkaar, at han solgte Aage Halvparten i

Dyret. Derefter begave de sig til Kongen, ledsa-

gede af et stort Folge. Forvalteren liilsede Kon-

gen, og stod foran Bordet tilligemed Audun. Kon*

gen spurgte Audun, fra hvilket fremmedt Land han

var. Han svarede: uJeg er en Islænder, kommen

fra Norge, og forud fra Gronland. Jeg agtede at

bring* eder denne Bjorn, som jeg har kjobt for

min hele Eicndom. Jeg kom til Kong Harald, Ofr

lian tillod mig atveise, hvorhen jeg vilde, endskjeint

men saae dog ingen rimeligere Udvei i den 'Forfatning han var

kommen, B, C. s
) fra { me8 Jvi skilorfci at Jeir skyldu fa

Jegar baCir fara a konungs fund, ok skyldi (skal hann, C) virtta

hvautveggja, vistir Jær sem Aki fekk honum, ok dyrit, en Aki

bæta Autiuni svå mildt sem vert er, ef konungi Jætti betra halft

dyrit* peir fdru båfiir samt, Jartil er Jeir fundu Svein konung.

Hann fagnafii vel Aka armanni, cn spurBi Jann, er fo'r mefi

lionum, hverr sa maftr væri, er hann kendi hann cigi, med den

Betingelse , at de begge strax skulde begive sig til Kongen
,
og

skulde man (Kongen, C) da vurdere baade de Levnctsmidler, som

Aage havde overladt ham, og Dyrct
)
men Aage erstatte Audun

hvad Værdien kunde være
,
hvis Kongen syntes bedre om Halv-

parten af Dyret. De reiste begge sammen
,
indtil de traf Kong

Svend,
Ilan tog vel imod sin Forvalter Aage, men spurgte den

som var med ham, hvad han var for en Mand, da han ikke

kjendte ham , B, C,
A
)
nykominn, nylig kommen, B , C,

5
)

utan, till, B, C, 6
) fra [ var Jat eyrindi milt higaÆ, at gefa y$r,

det var mit Ærinde hertil at give eder
,
B, C, 7

) Jar a Gram-

laudi md5, B, C.
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hann mer at fara sem ek vikla, J>olt hann nædi eigi

at kaupa; en pa, lierra, er ek sotta lieim Aka penn-

a, pa var farit fénu, en ek var at protum koininn,

ok sva dyrit; en nu er ordinn galli a gjofinni, pvi

hann vildi hvarki viS hjalpa mer né dyrinu, nema

hann ætti halft
1

. Konungr mælti: er sva
2

,
Aki, sem

madrinn segir? [Aki kvad hann satt eitt segja : ok vilda

elc pvi gefa honum halft dyrit
3

. Konungr mælti:

potti per pat til liggja, parsem ek [setta pik, mikinn

mann or litium, ok hefta pat er madr
4

gjordist til

at færa mer gersimi, ok gaf par fy ri
5

alla eigu

sina, ok
[
pat rad sa Haraldr konungr6

at lata hann

fara i fridi, ok er hann ovinr minn\ Nu væri pat

makligt at [ek leta drepa pik, ok far nu pegar or

lundi brutt
fl

,
ok kom

9

aldri mer i augsyn; [karm

ek per, Audun, slika pokk sem pu gæfir
' 0 mer allt

dyrit
11

,
ok ver

11 med mer [bædi lengi, ok po vel

*) fra [ cn nu er fd a vor’fiit mikit fy ri mer; ek Å nu eigi

meir en halft ctyrit; sagtii liann sifcan komingi allt upp, hversu

farit haffii me$ fcim Aka, men nu har et stort Uheld rammet 7nig;

jegeier nu ikke mere end det halve Dyr ; derefter fortalte han

Kongen alt hvad der var foregaact mellem ham og Aage , B,

C. 2
) fat satt, B, C

.

3
) fra [

Satt er fat, segir Aki, B, C.

4) fra [ haffli fik scttan yfir minn varnafc, ok fcngit fer roikit

len, at tcfja ok talma fat, er litlendr mafir ok mår likunnr;

havde sat dig over mit Gods ( Vorncd) og givet dig et stort Lehn

at du skulde opholde og forhindre det,
at en udenlandsk og mig

uhekjendt Mand
,
B , C, 5

) til, B t C.
6
) fra [ vårir hinir

mestu livinir sa fat at ra$i; vore storste Uvenner ansaae det

for raadeligst, B, C.

7

) hygg at fa, hversu sannlikt

(dsannligt, C) fer var slikt at gera, ok er fat vånlikt, at

mart ok mikit skili ykkr Harald koniing, cr hann gaf hon-

um fri$$ hetoc7ik\da
}
hvor hilligt {uhi/ligt, C) det var for dig at

handle saaledes ,
og det var at vente at der i meget og paa
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lian ikke kunde fane den lilkjobs, men da jeg, Her-

re, hjemsøgte denne Aage, vare Pengene fortærede,

men bande jeg og Dyret næsten omkomne; nu er

da Gaven bleven storlig forringet, tbi lian vilde hver-

ken yde mig eller Dyret den mindste Hjælp, med

mindre lian fik Halvparten i det til Eiendom. Kon-

gen sagde: aForliolder det sig saaledes, Aage, som

Manden siger?” Aage svarede, at det var alt sandt

hvad han sagde, uog derfor vilde jeg nok skjenke

ham Halvparten i Dyret10
. Kongen sagde da: uAnsaa

du det for vedborligt, i det jeg har gjort dig til en

stor Mand af en ringe11
,

at standse den Mand paa

sin Vei, som var rcist hertil, for at bringe mig en

Sjeldenhed, hvorfor han havde opoÅret sin hele Ei-

endom, men Kong Harald fandt det raadeligst at

lade ham fare i Fred, endskjont han er min Fjende.

Nu vilde det vistnok være vel forskyldt, om jeg lod

dig dræbe; pak dig nu strax ud af mit Land og

kom aldrig mere for mine Gine! Dig, Audun, skyl-

der jeg en lige stor Tak, som om du havde givet

mange DIaader er stor Forskjel paa dig og Kong Harald, t. B,C,

b)
r

fra [ pii létir cigi ateins alla cigu pi'na
,
heldr ok lifit incfi,

cn pott ek lati eigi drepa I)ik at sinni, pa skal pu allt at einu

pegar i staC brottii vcrfca [felauss or minu riki, ikke alene mi-

stede din hele Eiendom ,
men desuden ogsaa Livet

,
men skjont

jCg ikke lader dig dræbe denne Gang ,
da skal du dog alligevel

have forbrudt al din Formue og nu strax forvises af mit Hige,

Ji y C. 9
)
koma, B, C .

10
) fra [ en ek kalia, Islendingr

,
sein pii

liafir gefit, B
,
C. ll

)
ok pvi dllu betr, sem vist su er verfc, sem

Aki seid i per en liann atti at gei'a, og det saa meget des snarere,

naar man tillægger Værdien af de Levnetsmidler
t

hvilke udage

solgte dig, men som han burde have givet, t.B
tC,

li
) hér, t, B,C %
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kominn, ok pat pckktist liann. Ok eitt silin mælli

AuSun: lierra, sagSi hann, brott fysir mik nu*.

Konungr svarar
2

seint, [ok spyrrpd, hva<5 liann vil j.

Ilann sagSist vilja suftr ganga
3

. Konungr mælli:

efpu [vildir eigi sva [g65 raS

4

, på muiidi mer [at

pikja, en nu mun ek hi per fe ok foruneyti nie5

pilagriniuin
;
ok ba<5 liann nu einkum til sin koma s

,

er liann kæmi aptr

AuSunjfor [til Islands um sumarit, ok kom ul

vestr i Fjorfiu
6

,
ok varS liinn mesti gæfumaSr. Frå

[lionum er koinin gdS ætt, ok pangat atti at telja
7

porsteinn GySuson [ok margir aftrir gdftir menn H
.

*) Jra [ Aufcun pakkafii koniingi orfi sin ok bofi, var par uin

hritfj en Aki for a brott lifeginn, ok t^ndi miklu gdSu fyri paf,

cr hann agirntist pat er honuni heyrfii ekki til. Auftun var 1 i 1 1

a

stund mcfi Sveini konungi, at5r bann sagfti sik tysast a brott;

Audun takkede Kongen for hans Ord og Tilbud
,
han bleo der

for det forste,
men Aage gik sorgende bort r og mistede meget

Godt, fordi han higede efter det som ikke horte ham til. Au-
dun oar en kort Tid hos Kong Soend , inden han sagde, at han

længtes efter at komme bort, B , C .
2
) lionum bcldr

,
till. B, C.

*) hvat vill pii pa, sagfti liann, ef pli vil l eigi mc$ oss vera. Ek

vil ganga su$r til Roms, segir bann, hoad oil du, sagde Kongen,

hois du ikke oil oære hos os ? Jeg oil gaae syd paa til liom, soa

-

ANMÆRKNINGER.
*) Efter vor Vægt og Mynt 48 Lod Sdlv, 24 Specier

eller 48 Rigsbanltdaler.

2
) Her uden Tvivl det samme som Mærafylki, for som

nu inddeelt i Sondmdr og Nordmdr.
3
) Denne Benævnelse cr mærkelig, da Veslerbygden

selv, af dette Udtryk her at slutte, allerede tidlig bar været

inddeelt i forskjéllige Hovedafdelinger, til hvilke vi mene at
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mig det hele Dyr; vær mig da velkommen og bliv

længe lios mig .

11 Audun tog mod dette Tilbud. En-

gang sagde Audun (til Kongen): uHerre, nu længes

jeg efter at drage bort.

11 Kongen svarede langsomt,

og spurgte dog hvad han vilde. Audun svarede at

han vilde gaae til de sydlige Lande12
. Kongen sva-

rede: uHvisdu ikke havde fattet et saa godt Forsæt,

vilde sligt have mishaget mig, men nu vil jegskaffe

dig Penge og Folgeskab med (andre) Pilegrime.

Kongen bad Audun meget om, at besoge sig, naar

han kom tilbage13
....

Audun reiste den Sommer (fra Norge) til Island,

og kom lil Vestfjordene. Han blev en meget lyk-

kelig Mand. Fra ham nedstammer en hæderlig Æt,

og fra ham kunde Thorslein Gydeson14 og mange

andre gode Mænd udregne deres Slægtskab.

rede Audun , 13, C\ a
) fra [ golt rafl fy ri J)cr gjbra, C; fra

næstforrige [
tækir eigi svå gott råfc upp, li. s

) fra [ hafa mjok

mish'kat, cf J)ri fysist a brott hrSan
,
en nu skal Jjetta iricifc cingu

mblitalma. Gafkonungr honum J»a silir inikit, ok skipaSi til urn

ferftir hans
j
korn honum i foruneyti meS oftrum Kbmferlum, ok baS

hann vilja sin, f>a, 13, C, c
) fra [i.il til Islands fegar hitsama sumar,

13, C.
7
) fra [prssum Au (Sun ni var koininn, 13, C. ") fra [ u. 13,C.

de saakaldte Midfjorde ogsaa, i sin Tid, have været reg-

nede. Man seer ellers af dette Sted, at lormuende

liandels- og Somænd om Vinteren pleiede at opholde sig

i Osjerbygden, vistnok fordi den var rigere, folkerigere

og morsommere, vel og fordi den laac under en mildere

Himmelegn, men af de samme Aarsager har Opholdet

der og været dyrere; alt det Modsatte har da vel fundet

Sted i Vestbygderne.
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4
) Af Texlens Udtryk lader det til at Grønlænderne

paa den Tid. (midt i det Ilte Aarliundrede) have paa

fælles Bekostning udrustet eller underholdt visse Jægere,

for at fange eller udrydde Bjørne og andre skadelige Dyr.
5

) Det er rimeligt at de store Bjørnefælder, som endnu

skal være til i Grønland fra de gamle Nordboers Tid

(see f. Ex. Ant. Ann. IV, 332-333) have, i det mindste tildeels,

været indrettede til at fange Bjørnene levende, raaaskee

endog til i Førstningen at tæmme og afrette dem i, ind-
%

til de havde aflagt den ubændigste Vildhed.
6
) Egentlig ordret umed røde Kinder” men dette Ud-

tryk bruges nu ikke længer om Dyr.
7
)
Denne nu brugelige Benævnelse for visse Skibe, sva-

rer ganske til det gamle byrHlagr (som maaskee endnu

rettest burde oversættes ved Byrding
,

Bdrlfartoi). See

ellers ovenfor I, 668, 732.

fi

) Auduns Benægtelse kan her have en dobbelt Betyd-

ning, nemlig, at deels havde Bjørnens Underholdning og

Bevogtning paa Reisen kostet ham saa meget, at han al-

ligevel ingen Fordeel havde af Salget til d£n Priis, og

deels den, at han paa ingen Maade vilde sælge Kong Ha-

rald Bjørnen.

°) Her er Textcns Mening utydelig, formodentlig for-

medelst dens Originals Misforstaaelse eller fcilagtige Læs-

ning. Følgende Oversættelse synes at nærme sig mere

til Ordene: skjønt de ikke ville tage til en (fjendtlig)

Hær (for at gaae i Krigstjeneste der).

10
)
Aage var maaskee da saa forbløffet, at han ikke

ret kunde belægge sine Ord; i det mindste synes deres

Mening her at være tvetydig, da man ikke af dem kan

vide, om Aage meente, at han, ved at frelse Audun og

Dyret fra Hungerdoden, var bleven dets retmæssige Be-

sidder, og at det følgelig var ædelmodigt nok af ham at

lade Audun beholde Halvparten som sin Eiendom
,

eller
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og at han nu, da han mærhede, hvilhen Vending Sagen

vilde tage, anstillede sig som om han nu var til Sinds at

shjenhe Audun den Halvpart I Dyret, som denne allerede

havde solgt ham.
11

)
Godsforvaltere bleve her i Norden i den tidligere

Middelalder (som tildeels ogsaa sildigere) som oftest tagne

af Trælle- eller Vorncdstanden
,

da de vare bievne op-

dragne ved Jordbruget fra Barndomsalderen af.

1

2

)
Efter Ordene og den i Middelalderen gjeldende

Talebrug: sydpaa, nemlig (især) til Rom, som det hel-

ligste Sted, hvortil Filegrimme pleiedo at sdge. Jfr. Va-

rianten 3.

1

3

) Om denne Auduns Tilbagevise til Danmarh, hans

Ophold der og Tilbagehomst til Norge, er det vigtigste

uddraget ovenfor (S. 637) i Indledningen.

1

4

)
Om denne i sin Tid mærkværdige Rigmand have

vi anfort det lidet, som de gamle liistorishe Optegnelser

om ham have levnet os, i Indledningen til nærværende

Brudstyhhe.

XVII. SAMMENDRAG AF BERETNIN-
GERNE OM LIG-LODIN.

JC^issE Beretninger ere hun adspredte Levninger af andre

vidtløftigere, som nu ere tabte, men fordum indeholdtes i

en gammel Fortælling, haldet Tosta-pdttr (Fortællingen

eller Sagn-Afdelingen om Toste, den engelske Kong Ha-

rald Godvinsdns behjendte Broder og Fjende), hvilken

Bjorn Johnsen i hans Grønlands Annaler nævner som sin

Kilde, men nu ihhe haves complet. Vi hjende hun enkelte

Fragmenter af den, indflikkede i visse Recensioner af For-

tællingen om Herning Aslakson (Pdttr aj Hemingi Aslåks-
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syni) ; scc Sagabibliothehet III, 356-358. Dets Forfatter

har hjendt og benyttet Fortællingens Begyndelse i Flatd-

bogen, sarat een af dens Fortsættelser, nemlig den som ha-

ves i det Arna-Magnæanske Papurs Ilaandshrift Nr. 65, i

Folio (blandt de Suhmske 148 Fol.), hvilken Torfæus og-

saa har kjendt. I ingen af disse indeholdes noget om
Grdnlænderen Lika-LoSin, hvorfor vi have gjort os megen

Umage for at eftersee alle de gamle Haandskrifter
,

hvori

noget om ham kunde, med Rimelighed, ventes at forekom-

me. I den ovenfor II, 610, beskrevne Membran, Hrokhin-

sJiinna
,

fandt vi Begyndelsen til Fortællingen om Toste,

men afbrudt og ufuldstændig. Ligeledes opdagede vi en

Fortsættelse af samme Fortælling, i det Arna-Magnæanske

Pergaments Ilaandskrift 544, i 4to, beskrevet her ovenfor

1, 343-346, hvori den af Bjurn Johnsen omhandlede Lo-

din virkelig nævnes, paa en Maade som stemmer over-

eens med hans Uddrag, men det meste af dette Stykke sees

desværre at være bortkommet af Membranen. Da intet

videre hertil horende fandtes i Skindbogerne, udvidede vi

Undersøgelsen til Papiirs-Haandskrifterne, og fandt da en

Afskrift, tagen i sin Tid af Asgeir Johnsen af nogle Frag-

menter af Hernings fidttr ,
i den Arna-Magnæanske Sam-

ling 326 b, indfort strax bagefter samme Fortællings

Udskrift af Flatobogen ved samme Haand, men uden Tvivl

tagen af en anden Membran, rimeligviis den ovenom*

meldte Arna-Magnæanske, thi det lille Stykke i den
,
hvor

Lodin nævnes, som vi have collationeret med Afskriften,

stemmer ganske overcens med den, paa tvende Ord nær, herra

iovveraj hvilket Afskriveren muclig har villet læse paa tidt-

meldte Maade, da det ikke er ganske tydeligt, samt må for ver8»

Denne mærkelige Afskrift (ligesom ogsaa dens Original) har

hidindtil været vore Historikere aldeles ubekjendt, hvorfor P.

E# Muller har udarbeidet sit Uddrag afslutningen af For-

tællingen om Herning, efter Torfæus s Beretninger
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Norveg. III, 371 o. f.), der blot grundedes paa mundtlige

Sagn, som endnu i hans Tid vare i Omlob. Den inde-

holdes (fra Tostes forste Forsog paa at overtale Kong

Harald Sigurdson til Englandstoget) deels i den sidst om-

handlede Afskrift, deels i Membranen 544.

Fdrst meddele vi her Bjdrn Johnsens Sammendrag

af Fortællingen om Lig-Lodin af hans Grdnlands Anna-

ler, da det maa være os klart, at han har havt en meget

udforligere Original for sig, end nogen af dem vi nu

hjemle, og som saaledes maa formodes for længst at være

aldeles tabt. Til Grund for vor Text have vi lagt Exem-

plaret Nr. 115 i 8vo, og
j
evnfort det med de dvrige som

haves i den Arna-Magnæanshe Samling, samt cre be-

skrevne her ovenfor I, 84-85.

Det andet Brudstykke eller Uddrag er taget af det

Arna-Magnæanske, ovenfor beskrevne Papiirs-Haandshrift,

Nr. 326 b i 4, og Slutningen deraf jevnfdrt med Mem-

branen 544 i 4to, som, forsaavidt Levninger af Texten

haves, sees at liave været ganske ovcrcensstemmeiule der-

med, efter hvad vi ovenfor have udviklet, og bemærke

kun endvidere, at det samme Resultat viser sig ved begge

llaandshriftcrs Jevnfdrelse i det fdlgende, lige til Slut-

ningen af den saahaldtc Hernings-påtir, i hvilken Uddrag

af tvende ældre Fortællinger, om Toste og om Lodin,

synes af dens Forfatter at være hievne indskudte.

Den Tid, hvori de her beskrevne Tildragelser skete,

er uden al Tvivl Aaret 1066. Da foretog Kong Harald

Sigurdson af Norge, kaldet den Iiaardraade ,
i August

Maaned, sit sidste ulykkelige Orlogstog mod Kong Harald

Godvinsun, (ophidset dertil af dennes Broder, Jarlen To-

ste eller Tostig), for at fravriste ham den engelske Krone.

Den norske Konge faldt i Slaget ved Stanford eller

Batlebridge, i Nærheden af York, den 25de September

næstefter. Efter Bjorn Johnsens Uddrag synes den gron-
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landslie Slubsforer Lodin, som fulgte Flaadcn
,

at have,

efter sit Lofte, været behjælpelig ved Kong Haraids og

hans Krigeres foreløbige Jordefærd, (thi Kongens Lig blev

næste Aar hoitidelig fort tilbage til Norge). Hvorledes

A. Bjorns *Tonssonar samandråttr.

I pessum NorSr-hafsbotna is hafa flest skip

forgengiS alltiS for8um, sem margt ségir af i

Tosta pælti, pviat Lika-LoSinn lok par af auknefni

sit
t,

a<5 hatin kannaSiopt a sumrum norSr-obygSir,

ok (lu tli lik manna til kirkju, er liann fann i helT

um ok skutum, par sem peir liofSu af isum eSr

skipbrotum komit, en bja peim lau jafnan ristnar

runir, um alla atbur&i peirra ofara ok kvalnfngn.

pessi grænlendski maSr, Lika-LoSinn, var

vitr maSr ok margfroSr. Hann sigldi skipi smu

eitt sumar af Grænlandi, ok mætti Haraldi kon-

ungi Sigurftarsyni
,

er hann var a reisuna kotninn

til SuSreyja, me8 Tosta tréspjot, Guftina syrn
1

*

Konungr spurSi liann ti'ftinda, en Loftinn sag8i

morg, po potti konunginum mest vert um pau

prju undr, sem [til féllu
2

1 prja daga. Hi$ fyrsta

var, at liafit fyri peim logafti i einu bali allt vi8

himni atsja, en LoSinn sigldi par å, sem lægstr

var loginn; byrr var greiSr; liaféi liann konungi

pat til teikns at syna
,

at brunninn voru bæ8i skaut

af segli hans. Annan daginn sau peir i lopti

yfir skipinu eitt bloSsky
,

pat kom niSr yGr skip-

*) I Texten anfores Navnet, i Overeensstemmelse med den

ny-islaJidske Skrivemaade: Gutinasyni. 2
) fra [ skeftu, yG9, a*
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det siden er gaaet denne Lodin, som formodentlig, efter

fuldfort Handelsreise
,

har vendt tilbage til Gronland, er

aldeles ubehjendt.

A. Bjorn Johnsens Sammendrag.

I denne lis fra de nordlige Havbugter1 ere

stedse de fleste Skibe fordum forgaaede, hvorom me-

get berettes i Fortællingen om Toste, thi Lig-Lodin

fik sit Ogenavn deraf, at lian tit om Sommeren be-

reiste de nordlige Ubygder, - og forte tilbage med

sig til Kirken de menneskelige Lig, som han fandt i

Huler og Klofter, hvortil de vare komne fra Isflager

eller Skibbrud, men hos dem laa ofte ridsede Ru-

ner om alle de Tildragelser ved deres Uheld og

Lidelser2.

Denne grønlandske Mand, Lig—Lodin, var

klog og vidste meget. Han seilede en Sommer med

sit Skib fra Gronland, og modte Kong Harald Si-

gurdsSn paa hans Reise til Syderoeme3 med Toste

Træspyd4
,
Godvins Son. Kongen spurgte ham om

Nyheder, men Lodin fortalte ham mange; dog syn-

tes Kongen at de tre Undere, som tildroge sig i tre

Dage, vare de mærkværdigste. Det forste var nem-

lig, at Havet foran dem stod i lys Lue, op imod Him-

len, men Lodin seilede over Ilden, hvor Luen var

lavest; de havde rask Medbor. Lodin kunde vise

Kongen, som Tegn paa Sandheden af hans Udsagn,

at begge Skjoderne af hans Seil vare forbrændte5.

En anden Dag saae de i Luften en Blodsky over Ski-

bet; Blodet faldt ned paa det og storknede; det var i

Griiulauda historiske Mindesmærker. 2 Bind. (42^
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i'5 ok storknafti. pat var svå mikit, at fossaSi af

piljuni ut; petta annat teikn hafåi Loftirm kon-

unginum at syna, bæSi i skålum, ski pi ok a tjolcl-

um ok seglum. pri8ja daginn sau peir yfir ser i

lopli otoluligan fuglafjokla fljuga ur Noregs alt

at Englands alt; peir kvokuSu allir mjok glaSliga,

hvor me8 sinni roddu, ok (lugu kappsamliga

fram leiS sina; petta var arla morguns. En at

kvoldi voru peir LoSinn komnir i syn viS eyjar

nokkrar; på synelist peim sami fuglaflokkr aptr

fljuga at vestan, austr
1

at Noregs ått, ok syndust på
allir hofuftlausir, ok voru på allir pegjandi,ok flugu

mæSiliga. Harahlr konungr lirygSist viS, en Tosti

lofaSi eigi berlega LoSni samræSur viS konung.

po gjorSist pat leyniliga meS peim konungi

ok LoSni, at LoSinn skyldi eptir peim sigla til

greftrunar konungsnionnum
,

ef meS pyrfti, sem

ok skeSi. pessi teikn ok undr vurSu fyri liflåli

Haraids konungs, pvi liann feil par, meS Tosta
,
å

Englandi, ok lilaut alla olukku fyrir lians vonda

åeggjan ok allt sem så påttr utvisar.

*) austan, de ovrige (urigtig).

ANMÆRKNINGER.
f

) Grændsende til de grdnlandske Kyster.

2
) Det Stykke, hvoraf Bjdrn Johnsen har gjort disse

mærkelige Uddrag, findes nu ikke mere i noget af de

Fragmenter, som haves af den gamle Tosta-pattr. Anled-

ningen til Lodins Navn fortælles her anderledes end i det

næstfolgende gamle Uddrag eller Brudstykke. Noget lig-

nende om de sædvanlige Omstændigheder ved Skibbrud
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en saadan Mængde, at det strommede fra Dækket ud

i Soen
;
Lodin kunde vise Kongen det, som det an-

det Tegn, baade i Skaaler og i Skibet, samt paa

Telte og Seil
G

. Den tredie Dag saae de i Luften over

sig en utallig Mængde af Fugle, der floi, som fra

Norge mod den Kant hvor England laa; de kvid-

drcde alle meget muntert, hver med sin Stemme,

og floi af alle Kræfter frem paa deres Bane; dette

var tidlig om Morgenen. Men om Aftenen havde

Lodin med sine Skibsfolk faaet no^le Oer i Sicte7
:O U '

(la forekom det dem som om den samme Sværm af

Fugle kom flyvende fra Vest mod Ost, hen ad Nor-

ge til, samt at de da alle vare hovedlose og tause,

og at Flugten faldt dem meget besværlig8. Kong-

Harald blev sorgmodig herover, men Toste tillod

Lodin ikke at tale (mere) offentlig med Kongen.

Dog blev det hemmelig afgjort mellem Kongen og

Lodin, at Lodin skulde seile bag efter Flaaden, for

at jorde Kongens Mænd, hvis det skulde behoves,

hvilket og virkelig blev Tilfældet9. Disse Tegn og

Undere skete forend Kong Harald blev skilt ved Li-

vet10
,
thi han faldt der, tilligemed Toste, i England,

og fik al Ulykke for hans onde Ti 1sky ndelses Skyld,

eftersom den ovenmeldte Fortælling udviser.

paa Grbnland forekommer dog (men fra noget sildigere

Tider) baade i Fortællingen om Einar Sokkeson og i

Gudmund den Godes Saga, hvilke Beretninger vi siden

skulle meddele vore Læsere.
3
) Efter andre Beretninger kom Kong Harald Si*

(42 *)
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gurdson ikke, paa dette Tog, til Syderoerne, men vel til
••

Shetlands- og Orkenderne, hvilke Forfatteren eller Bjdrn

Johnsen have forvcxlet med hine. Gru ni ands- og Islands-

farerne see sædvanlig de sidstnævnte Oer paa Ileisen til

Norges sydligere Kyststrækning og her har da formodent-

lig, efter nærværende Uddrag, Lodins Skib mudt Kong

Haraids Flaade.

4
) Dette Tostes Tilnavn forekommer luin

,
saavidt vi

vide, i disse Fragmenter a£Tosta-pdttr og i Fortællingen

om Herning Aslaksdn, i hvilken hin er bleven indflik-

ket. Saaledes bar Wilhelm, Hertug af Normandiet, det

noget lignende Tilnavn Langspyd.

s
) At den underjordiske Ild tit er opkommen i Havet

mellem Island og Gronland, især uden for Reikjanes, selv

i det næstafvigte og indeværende Aarhundrede, er almin-

delig bekjendt. See f. Ex. herovenfor I, 143-144. Skip-

pere, som havde skullet seile til Island eller Gronland

tidlig i Foraaret 1783
, vilde være komne i alt for stor

Fare ved at komme denne Havbrand for nær. De kom
forst til disse Farvande efter at det egentlige Udbrud var

sket. Dog modte de en forfærdelig Rug i en Afstand

af 6 til 8 Mile fra Brandstedet, men Pimpstene, som hin-

drede Skibenes Gang, bedækkede Havet, selv i 30 Miles

Frastand. En Klippeo, da i fuld Brand, (som nogle for-

biseilende antoge for at være en Miil i Omkreds), var i

denne Natur -Revolution opkommen af Soen, men sank

igjen inden et Aars Forlob. See M. Stephensens Beret-

ning i Philosoph. Schilderung von Island S. 386 (og paa

flere Steder), hvor det og ommeldes at Sofarende i Aaret

1783 bemærkede et Ilds-Udbrud i Havet mellem Gron-

land og Island; jfr. de Berlingske Tidender for s. A. Nr.

96 o. 11. Jeg* Finn Magnusen, har selv, i Aaret 1814,
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paa en Soreise fra Kjobenhavn til Island, omtrent i S.

O. derfra, været Vidne til at Skibets Dæk og Takkelage

vare bedækkede med en fra Luften nedfalden fiin, rodag-

tig Aske, som da af alle meentes at være kommen fra en

Vulkan, enten fra Island eller Grbnland, eller og i det

nordlige Ishav. I Island selv mærkedes da og det samme

Askefald, men intet vulkansk Ildsudbrud der i Landet.

6
)
Ogsaa den her (maaskee noget overdrevent) skildrede

Begivenhed har været fuldkommen naturlig. At den saa-

kaldte Blodregn, som saa tit har forfærdet overtroiske og

vankundige Folk, har forskjellige physiske Aarsager, er

nu tilstrækkelig bekjendt. Vulkanske Udbrud ledsages

gjerne af besynderlige
,
meget heftige, Regnbyger, llinger

eller Skybrud, i hvilken Svovelstbv og liin rbdagtig Aske

blandes med Vandet; her har vel dette givet Anledning til

Regnvandets Tykhed og rode Farve. Ved Ildsprudningen

i Island 1783 fremkom megen Lava, som tildeels var mor-

herud eller blodrod.

7
) Disse Oer vare vel enten Færderne eller Shetlands-

berne, som sædvanlig sees af de tilbagevendende lslands-

og Grdnlandsfarere.

8

)

Det her beskrevne formeentlige Mirakel eller Varsel,

beliover vistnok ingen videre Forklaring.

9
) Intet af det her berettede haves nu i de af os leverede

Levninger af Tosta-pdttr.

10
) Snorre Sturlesbn bemærker, at man har fortalt

mange underlige Begivenheder, som antoges for Varsler

for et ulykkeligt Udfald af Harald Haardraades forvovne

Tog til England, men han fortæller af altsligt kun tre

Drbmmc, som i sig selv vare naturlige nok under saa-

danne Omstændigheder. Jfr. det næstfiilgende Brud-

stykke.
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Ur Tosta-pcetti.

&vå er sagt, på er konungr la i Sulundum,

på sigldi par eitt Grænlandsfar af liafi. Fyri pvi

skipi var så maSr er Lika- LoSinn hel, pviat

liann liafSi flutt lik Finns fegins ok peirra skip-

ara or FinnsbuSum, fyrir austan jiikla a Græn-

alandi, nieS boSi Olafs konungs liclga
,

pviat

Finnr var son Ketils kalfs af Ringunesi å HeiS-

mork ok Gunnildar, systur 6lafs konungs. peir

skjota bati ok roa til konungs sldpsins, ok heils-

a8i LoSinn konungi. Konungr spur&i, hversu lengi

peir hefSi i liafi verit. LoSinn svarar: Vil nætr.

Konungr spurSi : urSu per viS enga nylundu

varir? LoSinn svarar: engi nylunda pikki nier

nu. på vindu lians lcumpånar båtinum. på

mælti konungr: eigi pikkir pinurn monnum seni

pri segir satt, ok seg nu. LoSinn svarar: på er

ver liofSum siglt II nætr undan landi
,

på sam

ver ekl brenna; bann var sva långr, at ver sam

fyri livarngan enda
;
liann var blår sem einn logi.

Byr var enn bezti
,
ok måtti hvergi lijå sigla

;

var mi tt råS at sigla par å eldinn sem ver kom-

um at ok lægstr var loginn. Ver liita af

eldinum, ok brann livårtveggja skautiS ok ....

...skautin ok likin meS nyrri grænlenzku. Oker

ver liofSum siglt .... slcyfldki yfir skip vårt; par

fylgSi svå mikit myrkr at nienn så eigi hendr

sinar. på lieyrSu ver brest mikinn, ok leit ek upp;

var på skyflokinn sundr brostinn
;
ok blæddi or
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B. Et andet Uddrag fra Middelalderen.

Man liar sagt
,

at da Kongen laae ved Sule-

6erne 1

,
kom der en Gronlandsfarer seilende fra Ha-

vet. Det Skib fortes afen Mand som kaldtes Lig-

Lod in, fordi han havde fort Finn Fegins2 og hans

Skibsfolks Lig fra Finsboder, som ligge osten for

Joklerne paa Grønland3
,

efter Kong Olaf den Helli-

ges Budskab4
,
fordi denne Finn var en Son af Ketil

Kalf til Ringenes6 paa Hedemarken ogGunild, Kong

Olafs Sosler. De (Ankommende) satte en Baad ud,

og roede til Kongens Skib. Lodin hilsede Kongen,

som spurgte hvor længe de havde været i Soen.

Lodin svarede: u7 Nætter6
.

11 Kongen spurgte: uHave

I der bemærket noget usædvanligt nyt?
11 Lodin sva-

rede: ulkke noget, som nu forekommer mig forun-

derligt.
1
’ Da vendte hans Réiscfæller Baaden7

. Kon-

gen sagde da
: uDiné Mænd synes ikke at du siger

sandt, men siig det da fiu.
11 Lodin svarede

: uDa vi

havde seilet to Nætter fra Kysten8
,
saae vi en bræn-

dende Ild af den Længde, at vi ikke kunde oinc

Ende paa den til nogen Kant; den var blaae som

en Lue. Vi havde den bedste Bor, men kunde ikke

seile forbi Ilden; jeg besluttede da at seile over li-

den, hvor vi kom til den, og hvor Flammen var la-

vest. Vi Hede afliden og begge Seilskjodene

brændte og Skjodene og Ligene med nyt

grønlandsk 9
. Og da vi havde seilet ....

10
...

.

en tyk Sky over vort Skib; dermed fulgte et saa-

dant Mørke, at man ikke kunde see sine egne llæn-
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hvårumtveggja .... meS stora forsfalli, ok pessi

bldSstraumr kom ofan i skip vårt, ok let ek

setja undir ... ok må pat bloS enn hér sjå, ok

er nu samanlaupiS, sfåan kolnaSi, pviat varmt

var på er ofan kom. Ok er ver hofSum enn

sigltlll døgr, på lieyrSum ver gny mikinn, ver såm

på marga fugla fljuga, sem ek veit par nofn til i

Noregi; flugu pcir næst oss er ... voru; peir gullu

ok ldokuSu meS mikilli glefti. pessi flaug vanst

um eina eykt dags, svå at eigi måtti sjå heiftan

liimin fyri, ok flugu po alldri enir somu. Si§-

an sigldum ver i II dægr, å3r ver komum at landi

i gærkveld; på såm ver ena somu fugla fl juga vest-

an, ... voru på brottu allir enir stærstu fuglarnir;

flugu peir på allir pegjandi ok svå sem sorg-

fullir; ok er peir komu at landi, dreifSust peir

ok settist ser hverr. Nu hefi ek yftr ekki meira

at segja. Konungr mælti: leyna vildir pu mik

pessu, par pu kallaSist ekki séS
1

liafa. LoSinn

svarar: svå sagSa ek at vera
2

at mer potti petta

nu engi undr, er ek veit ySra ferS råftna or landi.

Hvar fyri ? sagfti konungr. LoSinn mælti
:

pviat

per munufc eigi aptr koma, en pess er von at

mikil furSa vorSi fyri slikra hofSingja fråfalli.

Konungr mælti: villtu fylgja mer? LoSinn svarar

:

per verSit at råSa, en sækja verS
3
ek lik ySarra

manna peirra er låtast. (....) Betra man mer til

manna verSa, meSan ek lifi, en pvi muntu fara

*) Med dette Ord begynder Membranen .
2
) lierra, Mbr ' 3

)

ina, Mbr,
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der. Da horte viet svært Knald11 og jeg saae op mod

Luften; der var Skymassen splittet ad, og Blod dryp-

pede ned fra den, fra begge (Aabningens) Sider. ....

som i et heftigt Vandfald, og denne Blodstrom kom

over vort Skib, og jeg lod sætte der under... Det

Blod kan man endnu see her, og det er nu lobet sam-

men, siden det blev koldt, thi det var varmt, da det

kom ned12
. Og da vi endvidere havde seilel 3 Dogn

horte vi et stort Gny, og saae da mange Fugle flyve,

hvis Navne jeg kjendcr fra Norge13
. De floi næst

os som vare 14
. De gjaldede og klukkede med

megen Glæde. Denne Flugt varede uophørlig hele

tre Timer15
,
saa at man for dem ikke kunde see den

klare Himmel, og dog floi aldrig de samme Fugle

tilbage. Derefter seilede vi i to Dogn, indtil vi kom

til Land i Gaaraftes; da saae vi de samme Fugle

flyve vestenfra, men da vare alle de storste Fugle

horte
;
nu floi disse alle lanse og ligesom sorgmodige,

og da de kom til Landet, adspredtes de, og salte sig

hist og her16
. Nu har jeg ikke mere at fortælle eder.

1 '

Kongen sagde: uDette vilde du dolgefor mig, da du

sagde at du ikke havde seet noget (mærkværdigt).11

Lodinsvarede: JDctsagdejeg af den Grund, at det,

som jeg havde seet, forekom mig ikke længer un-

derligt, éfterat jeg havde faaet at vide at I havde

Besluttet eders Bortreise fra Landet.
11

uHvo.rfor?”

spurgte Kongen. Lodin svarede: uFordi all ikke vil

komme hid tilbage, men det er sandsynligt at vid-

underlige Varsler forkynde slige Høvdingers Dod.”
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ver8a at pu kallast vita ura vårar ferSir. på mælli

konungr: pikki per, Tosti, petta nokkr undr?

Tosli svarar: hcf&i fy ri merkan mann boriS, på

Væri petta nybreytni. Loftinn svarar: miklu mundi

kaupanda, at pu, Tosti, lygir eig’i fleiri lygar mill-

im landa en ek. Konungr gaf Lo8ni o ri of.

AMMÆRKNINGER.
å

) Suleoerne, to i Tallet, beliggende uden for Sogn,

kaldtes fordum S61undar
,
og den tilgrændsende Deel af

Nordsoen efter dem Splundarhaf. Fra disse Oer var det

at Kong Haraids norske Orlogsflaade begyndte det om-

meldte Tog mod England. Derfor bar vel den, som her

har indrykket et Brudstykke af en ældre og vidtløftigere

Fortælling om Lika-Lodin, berettet at denne kom til
••

Flaaden ved de nævnte Oer, hvorimod vi ansee den af-

vigende Underretning hos Bjorn Johnsen om dette Punkt

for sandsynligere.

i
) Tilnavnet fegin betyder glad, fornoiet. Jvf. Anm. 5.

3
) Om dette Sted komme vi nærmere til at handle i

Anmærkningerne til Ivar Beres Beskrivelse over det gamle

Grdnland samt vore hertil horende Undersøgelser.

4
) Originalens lo5 kan, ligesom det nydanske Bud,

baade betyde Befaling og Budskab.
s

) Nu Ringnes i Stange Sogn. Denne Finn har saalc-

des formodentlig været af den samme Slægt som Ketil

Kalfsdn, der handlede paa Grønland omtrent 100 Aar ef-

ter Finn Fegins Død (hvorom mere i Fortællingen om
Einar Sokkeson og sammes Indledning, samt Anm. 18).

r
’) Eller (som vi udtrykke os) Dage. Mulig er her en

Skrivefeil indløbet, nemlig Vil for XII eller XVII. Dog
kan det tænkes at Meningen er: siden Lodin sidst havde

seet (eller forladt) Grønlands Kyst eller og at Lodin (hvil-
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Kongen sagde: uVil du folges med mig, Lodin !” Lo-

din svarede: ul maa raade, men jeg kommer til at

afhente de af eders Krigeres Lig som falde
17

.

t
Jeg vil nok kunne skaffe mig dygtigereFolk (Kri-

gere) saa længe jeg lever, men dog maa du tage

med, da du lader som om du veed Besked om vort

Togs Udfald. Da sagdeKongen: uAnseer du, Toste,

dette for virkelige Varsler ?
11 Toste svarede: uDer-

som en troværdig Mand havde sect det, vilde jeg-

have ansectdetfor vidunderligt
18

.

1 Lodin sagde da:

uDet vilde være mange Penge værdt, at du, Toste,

ikke forte flere Logne mellem Lande end jeg gjor.”

Kongen gav Lodin Orlov 19
.

ket her er det sandsynligste) sidst havde taget fra Island,

men ikke lige fra Grdnland. Da vilde Tidsrummet af 7

Dage, med en nogenlunde god Vind, være meget vel

passende for en Reise til Sogn i Norge, og dog endnu

bedre for Seiladsen til Shetlands- eller Orkendcrne; jfr.

Anm. 1, samt ovenfor S. 660-61.

7
)
Udtrykket vinda i- Originalen er noget utydeligt;

enten vendte Folkene Baaden eller de heldede den til

Siden (maaskee for at det formeentlig nedregnede Riod

ikke skulde sees af Kongen).

8
) Enten Gronlands el ler Islands Kyst. See ovenfor,Anm. 6.

9
) Iler ere adskillige Ord borle af Texten og Menin-

gen saaledes fuldkommen utydelig. ..Nyt Grdnlandsk ....

skal vel betegne et Slags stærkt i Grdnland forfærdiget

Tdi, lignende det i Norge, efter Diplomer af 1337, i

Middelalderen gangbare lslenzka, Islands]*, d.e. Tdi, der el-

lers kaldtes Pakkevadmel, somSeildug eller Vadmel hvor-

med Seilene bleve dgede, men Ligene (?) indviklede deri.
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Maaskee Lodin ogsaa don Gang, som tiere, forte anseelige

ved Grdnlands Udbygder forliste Personers Lig med sig

tilbage til Norge. Om den lier beskrevne Ilds naturlige

Beskaffenhed kunne vi ellers henvise til vor 4de Anmærk-
ning ved Bjorn Johnsons næstforegaacnde Uddrag.

10
) Her har formodentlig Dagetallet været utydeligt

for Afskriveren.

1

1

) Et saadant pludseligt Morke, foranlediget af Aske og

Svovelstov, (der i Forstningen vise sig som tykke Skyer),

samt dermed fdlgende Knald ledsage som oftest vulkanske

Udbrud.
1

2

) Om denne Blodregn (som dog maaskee her, i en

Bearbeidelse af Fortællingen som er sildigere end den op-

rindelige, synes at være skildret med vel stærke Farver)

sce ovenfor S. 661 Anm. 6.

1

3

) Originalens Stiil er her noget besynderlig eller uty-

delig, men Ordene kunne dog neppe have nogen anden

Mening.
1 4

) Maaskee her er udeladt „de storste" eller noget sligt.

15
) I Originalen ellers vel ogsaa dikt

,
hvoraf

det endnu brugelige Færoisk-Nordlandsk Oht, den dvrigc

norske Almues Ogt o. s. v. — et Tidslob af 3 Timer, af

hvilke 8 udgjorde en naturlig Dag. ,

16
) Jfr. ovenfor S. 758, hvor det hedder at Fuglene

syntes at være hovedlose (eller uden Hoved). Dette m. m.

viser at den Tosta-pdttr

,

som Bjorn Johnsen har benyttet,

her (som paa flere Steder) har været forskjellig fra de

Brudstykker af den, som vi nu kjende.
17

) Afskriveren har her sikkert udeladt Navnet paa den

Mand, hvem den fdlgende Replik bor tillægges, nemlig en-

ten Kong Harald eller ogsaa Toste.

1

8

) Nærmest efter Ordet: noget nyt. Efter andre Beret-

ninger synes Toste, med sine Tropper, at være kommen fra

Flandern til England, og at have forenet sig der med sin
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Bundsforvandt; men det er fuldt saa sandsynligt at de, efter

tidligere Aftale, have truffet hinanden ved Shetland eller

Orkenoerne, thi paa begge disse Steder havde den norshe

Flaadc ligget stille i nogen Tid.

l9
)
Enten dette skal betyde: for den Gang, eller for den

hele, ham for paalagte Iteise, Itunne vi ikke bestemt sige.

Mulig har Lodin solgt, sin Ladning i Norge og derefter

(hvis man antager den udfdrligere Original, hvoraf Bjorn

Johnsen tog sine Uddrag, ogsaa for troværdigere) begivet

sig til England, for nærmere at erfare Udfaldet af Kong

Harald s Krigstog, og i fornodne Tilfælde at kunne opfylde

sit ham givne Lufte om at sorge for hans faldne Krigeres

Begravelse.

XVII. FORTÆLLING OM EINAR
SOKKESON.
Indledn ing.

^ or nærværende mærkelige Stykke have vi, som for

saa mange andre, den indholdsrige Flatobog at takke.

Torfæus har givet et latinsk Uddrag deraf, i hans Grun-

landia S. 217-239 (forkortet til et tydsk af Cranz i hans

Historie von Grdnland I, 322-324), samt P. E. Muller et

endnu kortere upaa Dansk, i Sagabibliotheket I, 2SS-290,

hvor han bemærker at Beretningen formedelst sin Om-

stændighed og sin Troværdighed synes at være skreven i

det 13de Aarhundrede.” Vi mene endog at den forst er

nedskreven sidst i det 12te Aarhundrede, sandsynligst af

Munkene i Flato eller Helgafells Kloster, hvis Haandskrift

da lettest kunde overgaae til Flatobogen, som den eneste

gamle Afskrift vi nu kjende. Fortællingen skjonnes tydelig

at være nedskreven efter mundtlige Sagn, og Udtrykkene i
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dens Slutning pege til at Islænderen Hermund, rimeligviis

een af dens vigtigste Meddelere, da var Forfatteren noie

bekjendt, og levede endnu paa den Tid, hvorfor intet vi-

dere om ham berettes. Muller bemærker meget rigtig,

at til denne Fortællings Slutning lindes fdiet (i Flatubo-

gen) en Liste over Grdnlands Bishopper og Kirker, men

vi skulle paa sit Sted godtgjdre at den dog ingenlunde

er af den samme Forfatter.

Stykket er ellers, i forshjellige Henseender, særdeles

vigtigt. Det meddeler os blandt andet, en temmelig udfor-

lig Beretning om Stiftelsen af Grdnlands Bispestol i Garde,

og saaledes havde det været meget at dnshe at den kunde

have været vor forevigede Munter bekjendt, som ikke, ef-

ter da udgivne Kildeskrifter kunde vide rettere end at Bis-

pesædet Garde fdrst nævntes, i noget saadant, Aar 1276,

altsaa fuldt 150 Aar efter dets virkelige Oprettelse. (Kir-

chengesch. von Danem. und Norw. I, 55S, II, 100, Anrn.

5). I det have vi og de eneste ud forlige Efterretninger

om Nordmanden Arnald, Grdnlands forste virkelige Bi-

skop 1

,
og en, som det synes, tro Skildring af denne Præ-

lats altfor vidt gaaendc hierarchishe Bestræbelser til hans

nye Bispestols Fordeel og Opkomst, m. m. I geographish

Henseende har den en særdeles mærkelig Antydning af Is-

bjerget Hvidserks virkelige Beliggenhed, (hvilken vi forbe-

holde os nærmere paa sit Sted at udvikle).

For Grdnlands Historie og Forfatning er Fortællingen

særdeles lærerig, da vi ellers næsten intet vide derom (paa

Annalernes torre og korte Noticer nær) i den fdrste Halv-

<leei af det 12te Aarhundrede. Stor Skade er det dog vist-

— •

*) At han har været Grdnlands fdrste fast ansatte Riskop er

vel uden for al Tvivl, skjdnt gamle Efterretninger melde, at en

vis Biskop Erik for liar opholdt sig i Grdnland, hvorfra han

drog til Viinland (i Nord-Amcrika) for at udbrede Christendom-

men der; herom inere paa sit Sted i det Folgcnde.
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nol; at det Ilte Aarhundredes sidste Ualvdeel i den Hen-

seende er for os fuldkommen dunkel. Ovenfor have vi (II,

441-42) seet, at Grdnlands Ilovedgaard, Brattelid, tillige-
• *

med Laugmandsembedet, Landets vigtigste og hoieste Ov-

righedspost, formodentlig (efter at Erik den Rodes mand-

lige Afkom i lige Linie var udddd) henved Aar 1030 til-

faldt Islænderen Skjald-IIelgc, dog vel tildeels paa Grund

af hans Ægteskab med den rige og hbit anseele Grbnlæn-

derindc Thorun, som endog efter at være bleven gift

med ham havde en stor Indflydelse paa hele Landets Be-

styrelse. Hun har vistnok selv været af een af Grdnlands an-

seeligste Slægter, maaskee nærbeslægtet med den i sin Tid

mægtige Enke Thorun af Langenes i Einarsfjorden og saa-

lcdes havende dette i Familien yndede Navn. Det er ikke

usandsynligt at Einar, Einarsfjordens forste Hovding, næst

efter Erik i Anseelse og Magt, har været besvogret med

Erik den Rode og maaskee været gift med en Datter af

ham, skjorit hun ikke nævnes; deraf kunde nian lettest for-

klare detSupprematie, som Thorgrim Einarson Trolle, som

man neppe kan paatvivle at have været Landnamsmanden

Einars Son, allerede i Eriks Sdnnesdns bedste Alder synes

at have erhvervet sig over Gronland
,
med Hensyn til

Laugmands-Embedets Bestyrelse. 1 dette blev Skjald-IIelgc

hans Eftermand. Vi have ovenfor gjættet at hans, af Navn,

ubekjendte Svigerson har været af Erik den Rodes Slægt;

vi fortsætte nu denne Gisning saaledes, at han tillige har

været af den mægtige Einarsfjordske og at han har været

den Thorer, der nævnes i nærværende Fortælling som Fa-

der til den gamle Sokke paa Brattelid, der da har arvet

Gaarden efter sin Fader, der igjen, paa sin Kones Vegne

havde arvet den efter Skjald-Helge. Denne Sokkes ældste

eller ypperste (om ikke eneste) Son har og ikke usandsyn-

lig arvet sit Navn efter Einar, Einarsfjordens ældste Eier

og Herre. Paa denne Maade vilde en vedvarende Forbin-
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delse udfindes mellem Gronlands herskende Stammer, men

vi kunne dog ingenlunde sige noget bestemt herom, da vi,

formedelst de gamleEfterretningersUfuldstændighed, maae

ndies med blotte Gisninger. Torfæus har og været af den

Mening at Sokke Thorerson var af Erik den Rodes Stamme

(Eirico Rufo prognatus videtur) Grocnl, p. 218. Mere be-

stemte og tilfredsstillende ere de Efterretninger vi af andre

Kilder kunne ose om adskillige af denne Fortællings norske

og islandske Hovedpersoner. Dem ville vi da her i Kort-

hed antyde og meddele.

Nordmanden Arnald var som sagt, Gronlands fdrste

faste Biskop. Synderlig nok vide vi hans Fodselsdag (den

18dc Januar) og hans Dddsdag (den 20de Mai 1

), men hver-

ken hansFodsels- eller Dodsaar. Han blev, efter de gamle

Islandske Annaler, viet i Norge, til dette Embede i Aaret

1125. Ved Aaret 1126 have de folgende Bemærkning:

uTre Biskopper paa Althinget,’
5

(i Island, hvoraf vi see at

Biskop Arnald af Grdnland, som i den næstforegaaende

Vinter havde været Sæmund Frodes Gjest paa Odda, har

(formodentlig i hans Selskab) reist til hin almindelige Fol-

keforsamling, hvilken det maatte være ham vigtigt at lære

at kjende, som et Forbillede paa den grdnlandske, med

hvilken han i Fremtiden vilde faae meget at afgjdre. Dette

islandske Landsthing pleiede da at begynde næsten sidst i

Juni Maaned, saa at Bishoppen neppe har kunnet afreise

fra Island fdrend forst eller midt i Juli. Efter de samme

Annaler forestod Arnald Gronlands Bispestol lige til Aaret
••

1150 da han, formodentlig efter hans egetOnske, er blevet

entlediget derfra, og John Knud igjen blev viet til hans

Eftermand. Biskop Arnald har vel i samme Aar reist til

J

) See det (i Stockholm bevarede) at lians Finsen udgivne

Obituarium No rvego-Is landicum i Finni Johann Tlist, cccL

Island l, 595-596, ogsaa aftrykt i Langebek Script Rer, Dan .

med. ævi Tom » IL

L
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Norge, livor lian 1152 blev ansat som den da i Kjdbsta-

den Hammer nyoprettede Bispestols forste Biskop, og har

rimeligviis da været en temmelig bedaget Mand.

, Om Nordmanden Arnbjorn og hans Slægtning Ossur (el-

ler Adzer),Biskop Arnalds fornemste norske Modstander, have

vi intet videre kunnet opspdrge end hvad Fortællingenselv

meddeler om disse (især den fdrstnævnte) formodentlig

rige Handelsmænd.

Hvad der her fortælles om Kolbein Thorljotson (fra

Hadeland) med Hensyn til hans Foretagender og Begiven-

heder efter Tilbagekomsten fra Gronland, (da han 1136

gjorde sig skyldig i Kongemord og selv tilsidst fik en

ulykkelig Ende) stemmer vel overeens med den bekjendte

norske Historie, efter hvad vi i Anmærkningerne nær-

mere skulle udvikle. Vi bemærke kun her, med Hensyn

til Chronologien, at hans Ddd maa have indtruffet 1137.

Kolbcins Landsmand og Staldbroder i Gronland, Ke-

til Kalfson, havde en heldigere Skjebne. Af hans fulde

Navn at slutte kan han have nedstammet fra den i sin

Tid meget anseelige Ketil Kalf (eller Kalfson) paa Rin-

genæs og hans Hustru Gunnhild, Kong Harald Sigurdsons

Soster, men Kong Sigurd Syrs Datter og Olaf den Helli-

ges Halvsoster. Det er da mærkeligt, hvis han saaledes

har været nærbeslægtet med den Finn Fegin, (den ældre

Ketil Kalfsons Son) som allerede for eller benved 1028

havde forlist med sit Skib paa Grbnlands Ostkyst, thi da

maatte Handelen paa dette Land synes at være bleven

fortsat af den samme Familie i benved 100 Aar. ' See oven-

for II, 662,666. Vist er det, at vor Ketil Kalfson, efter

Hjemkomsten fra Gronland, bosatte sig i Bergen i Norge,

hvor han stod i en saa hoi Anseelse hos Kong Inge Ha-

raldsdn
, at han udvirkede fuldkommen Benaadning for

en ung Islænder, Thorvard Thorgeirson (som strax efter

Sln Ankomst til Norge, tilfdiede een af Kongens Ilirdmænd,
Finlands historiske Mindesmærker, ‘2 Bind, (43)
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som havde fornærmet ham i Island, et dodeligt Saar) paa

de Yilhaar, at Thorvard selv blev beslukket til Hirdmand

(maaskee i den Saaredes Sted). See Sturlunga-Saga
,
2

Bogs 39te Capitel. Dette maa være skeet efter 1136.

De for os vigtigste Personer, blandt dem som fore-

komme i Sagaen, er Islænderen Hermund Kodransdn og
> |

hans Broder Thorgils, da enten de, eller een eller flere

af deres Skibsmandskab,, efter al Sandsynlighed ere de

forste Ophavsmænd til denne Fortælling, som dog for-

modentlig ved andre er bleven fort i Pennen efter deres

mundtlige Foredrag. Det er meget at beklage at vi nu

kun vide lidet om den ovennævnte Hermund, da Biskop

Pauls Saga (formodentlig skreven af Biskop Magnus Gis-

sursdn, som dode 1236) nævner ham (i 20de Cap. Udg.

S. 250) som een af de ypperste Mænd i Island, der dode

i den førstnævnte Biskops Levetid. Det er vel gaaet

ham, som nogle andre af hans udmærkede Landsmænd i

det Ilte og 12te ^.århundrede, at deres Levnet, fordi det,

i Folge af deres Tilboieligheder, saavidt muligt, var fre-

deligt og stille, ikke greb synderlig ind i de politiske Be-

givenheders oprorte Kreds
,

er blevet mestendeels ube»-

mærket og ubeskrevet, paa det nær at enkelte boglærde

Klerke, hvis Velyndere slige Mænd paa den Tid gjerne

vare, have optegnet deres Dodsdag eller Dodsaar. Hans

egentlige Herkomst er os ubekjendt; vi formode kun at

han har været af den saakaldte Gilsbakkeslægt i Borgar-

fjorden, og nedstammet fra Hermund Illugesdn (see oven-

for II, 482, 566). Vor Hermund synes, med sine Islæn-

dere, i de grønlandske Stridigheder, i hvilke han ufor-

skyldt indvikledes, kun at have-, forsaavidt det var gjor-

ligt, overholdt en Art af bevæbnet Neutralitet, og tillige

været en omhyggelig Iagttager af Begivenhederne. Efter

sin Tilbagekomst til Island (omtrent 1133) synes han at

have giftet og bosat sig; hvor, vide vi ikke engang be-
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stemt, men l<un at lians Bopæl i hans ældre Dage har

været i Borgefjordens Bygdelag. Efter Sturlunga-Sagas I,

100 (ikke anfort i Udgavens Begister), synes det at have

været i Kalmanstunga, en stor Gaard, men noget afsides og

næsten lioit oppe til Fjelds, kort fra Gilsbakke, i det nuvæ-

rende Myre Syssel. Han har allerede været temmelig

hedaget, da han (saavidt vi vide) forst indvikledes i sit

Fædrelands politiske Stridigheder. I Aaret 1160 maatte

han, efter Opfordring af Hovdingen Einar Thorgilsson,

med forskjellige andre hoit anseete Mænd (viroingamenn)

.

deeltage med ham i et Tog mod Sturla Thordson, (den

ældre) af Hvamm (Sturlungernes Stamfader), som dog for

den Gang faldt fredelig' ud. 1176 kaldte Sturlungen

Bod var Thordarson Hermund til Hjælp, som sin Ven, i

en Arvesag, mod Præsten og Hovdingen Paul Solveson

paa Reikholt, tilligemed hans to Sonner, Karl ogKodran*,

„fordi de da vare de raskesteMænd” i Herredet. Den for-

langte Hjælp behovedes dog ikke, da Sagen snart derefter

blev forligt. 1181 ansaae den ovennævnte Sturla Thordson

(den yngre) vor Hermund for sin Ven, indtil denFdrstnævn-

tes Modstander, Præsten Paul, opgav ham som een af de

Mænd, til hvilke han vilde voldgive den Sag, hvorom de

trættedes; da erklærede Sturla, i sin Vrede, at han deraf

erfarede at Ilermund havde forraadt hans Sag, eller endog,

ved svigfulde Raad, efterstræbt hans Liv. Præsten forkla-

rede, at dette ikke maatte forstaaes saaledes, men at han

kun ventede sig nogen Hjælp af Ilermund. Ogsaa denne

Sag blev kort derefter fuldkommen forligt. (See Stur-

lunga S. 2 Bogs 14, 34 og 36 Cap).
v

Efter de Islandske

Annaler ddde Hermund Kodranson (formodentlig næsten

90 Aar gammel) 1197.

*) Kodran Hermundson maa og være bleven en udmærket

Mand, da bans Dodsiald (1189 » 8 Aar fdrend hans Faders) be~

mærkes i Annalerne. Ellers er vor Hermunds Afkom ubekjendt,

' (43*)
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Vi tillægge de i nærværende Fortælling forekom-

mende/ vigtigste Begivenhedei' fdlgende Tidsbestemmelse

:

1123. Grønlænderne beslutte
,

paa et almindeligt
j

Thing, efter Høvdingen Sokke Thorersdns Forslag, at

en Bispestol skal oprettes der i Landet. Einar Sokke-

sdn afreiser, for dette Anliggendes Skyld, til Norge.

1124. Efter Kong Sigurd Jorsalefarers Foranstalt-

ning paatog Præsten Arnald sig Bispe-Embedet i Grøn-

land (efter at Einar Sokkeson, i Følge af hans Opfor-

dring, havde edelig forpligtet sig til af al Magt at hævde

den nye Bispestols Rettigheder) og viedes høitidelig af Bi-

skop Adzer i Lund.

1125. Biskoppen og Einar seile fra Norge, men for-

drives af Storm til Island og overvintre der. Biskoppen

opholder sig paa Odde, hos Sæmund Frode, men Einar i

Ofjeldsbygden. Nordmanden Ambjørn, som med 2 Skibe

ogsaa agtede at opseile Grønland, fordreves af Uveiret til

dets Ubygder, og omkom (maaskee dog ikke førend efter eet

eller flere Aars Forløb) med sit hele Mandskab.

1 126. Biskop Arnald reiser til Islands Althing, og af-

seiler siden, tilligemed Einar til Grønland. Bispestolen

paa Garde oprettes. Fortællingen bestemmer kun den Tid

som forlob fra Arnbjdrns Skibes Stranding til deres Gjen-

opdagelse, til nogle Sommere; de have da vel i det mind-

ste været 4 (men kunne og have været flere); vi antage saa-

ledes at (omtrent)

1129 findes Arnbjorns og hans Staldbrodres Lig, til- \

ligemed deres strandede Skibe og Gods, længst inde i en

Fjord, i Nærheden af Isbjerget Hvidserlt. Det større
/

Skib bringes tilligemed Godset og de Afdodes Been til

Grønlands Ostbygd. Skibet m. m. overdrages til Biskop-

pen eller Garde Domkirke.

1130. Efterretning herom sporges i Norge.

1131. Nordmanden Ossur og flere af de Forlistes
|

i
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Slægtninge drage til Grønland, for at kræve deres for-

meentlige Arvegods, men faae intet deraf. Kolbein Thor-

Ijotsdn og Ketil Kalfsdn, samt Islænderen Hermund Kod-

ransdn m. 11. ankomme ogsaa til Grunland, hvor de over-

vintre med 3 Skibe og Arnbjdrn tager sit Ophold paa

Garde, nien de (ivrige Anfdrere i Vesterbygden.

1132 ud paa Vinteren, fremfdrer Ossur sin og Med-

arvingers Begjering om Udleveringen af deres Slægt-

ning Arnbjdrns Efterladenskaber for Biskoppen ,
men

faaer Afslag, livorpaa han strax forlader Garde og flytter

til Gaarden Kideberg. Hans Sogsmaal mod Grønlænderne

afvises paa Herredets Vaarthing. I Hidsighed og, ondt

Lune faaer Ossur det Indfald at tilfuie. Arnbjdrns efter-

ladte herlige Skib, som Biskop Arnald nægtede at af-

staae, en Hovedbeskadigelse. Derefter tyede han til de

i Vesterbygden daværende Nordmænd, som raadte ham

strax at forene sig der med dem (tilligemed hans Mand-

skab), men han vendte dog (saavidt vi kunne skjonne)

for fuldt og fast tilbage til Osterbygden. Fdigerne af

denne hans Uforsigtighed udebleve ikke længe. Imidlertid

havde Biskoppen fordret Hævn over Ossur, af Einar, i

Fdige af hans edelige Forpligtelse, hvilken Sidstnævnte

dog, i dette Tilfælde, neppe troede at burde efterkomme*

Ikke desmindre benyttede han sig, ved snart faldende
• •

Ledighed, af Ossurs nye Uforsigtighed
,

i det han, sto-

lende paa Hditids- og Kirkefreden, var tilstede ved en

Kirkemesse paa Langenæs. Der overfaldt Einar Ossur

aldeles uforvarendes og skilte ham ved Livet; dog kunde

han kun med Mdie udvirke Biskoppens Tilladelse til en

christelig Begravelse for hans myrdede Modstander. En

vis Simon, Ossurs Frænde, var den nærmeste Eftermaals-

raand, men synes at have havt storre Mangel paa Klog-

skab og Driftighed end paa Kræfter. Ketil Kalfson var

den anseeligste Mand af Besætningen paa Ossurs Skib
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over hvilket han strax fik Befaling og begyndte at ud-

ruste det til Tilbagereisen. Han kjendte de grønlandske

Love vel, og lod Simon overdrage til sig Sogsmaalet i

Drabssagen. Til Thinget (formodentlig Landsthinget paa

Garde), der sandsynligvis holdtes midt eller sidst i Juni

Maaned, ledsagedes han af Kolbein Thorljotson og nogle

af hans Folk, efter Aftale, men Handelsskibene, med Re-

sten af deres Mandskab, kunde ikke komme saa snart til
••

Osterbygden formedelst Modvind. Paa Thinget forstyr-

rede Einar Sokkeson Rettergangen med Vold, saa at de

Fremmede ikke kunde faae deres Sdgsmaal fremmet. Ved
den gamle Sokke Thorersons Mægling blev dog et nyt

Stævnemode berammet, til endeligt Forlig, ved Midsom-

merstid, omtrent midt i Juli Maaned, paa Eide, nær ved

Garde Bispesæde. Der mddte Ossurs rette Eftermaals-

mand Simon, og alle de fremmede Skibsfoftere, Ketil, Kol-

bein og Hermund, med deres Mandskab, (som dog til-

deels, i Begyndelsen, synes at have ligget i et for Grøn-

lænderne skjult Baghold). I det at Forliget næsten var

kommet fuldkommen i Stand, viste Simon, som især

skulde modtage Boderne, sig misforndiet med disses Ydelse,

og vragede den paa en foragtelig Maade. Til Hævn der-

for blev han nedlagt af den hidsige Einar, som i det

samme fik et dødeligt Saar af Kolbein, Og et almindeligt

Slag opstod derpaa mellem Grønlænderne og Ostmæn-
derne (thi s^aledes kaldtes Nordraænd og Islændere til-

sammen der i Landet). Disse tyede tilsidst til deres

Baade og paa dem til deres i Havnen ved Skjalgsboder

liggende Skibe. Sokke pønsede p«aa et almindeligt An-
greb paa disse, men overtaltes af en i Landet meget anr

seet Mand, Hall paa Solarfjeld, til at lade dette Anslag

fare, og endnu engang at tilbyde de Fremmede Forlig.

End Qt Møde dertil berammedes, (med den foreløbige

Betingelse at de Fremmede, saasnart muligt, som det sy-

\
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nes inden en Maaned fra Halls Bestig paa Skibene at

regne, skulde forlade Landet), men imidlertid foretog Ke-

til dog et Tog med 30 af Mandskabet op i Bygden, for

at skaffe Levnetsmidler til Reisen, hvilke de og fandt

forvarede i et stort Jordhuus eller skjult Kjelder. Paa

Fredsmddet afsagde Hall, efter fælles Aftale, en. Vold-

giftskjendelse, ved hvilken hele Sagen afgjordes. Imid-

lertid bedækkedes Kysterne af Driviis, men heldigviis for-

lod den dem pludselig atter, just da den Maanedstid var

forloben, (formodentlig midt eller sidst i August), ved hvis

Udgang de Fremmede skulde afseile derfra, af hvilken

gode Ledighed de ogsaa strax benyttede sig. I det samme

Efteraar ankom de vel beholdne til Norge.

1133 have Hermund og hans Skibsfolk, efter at have

solgt deres Ladning i Norge, rimeligviis afseilet derfra,

og vendt tilbage til Island.

Nærværende Fortælling giver os, saa at sige, et plud-

seligt klart Glimt over Gronlands Historie, som derefter,

i en Periode af henved 70 Aar, paa Annalernes korte Noti-

cer om Biskopper og Sufarende nær, indhylles i et ui-

gjennemtrængeligt Mdrke. Landets politiske Udsigter vare
* * •!

vistnok og, i det Oieblik, dunkle. Dets ypperste IIov-

ding Sokke Thorerson var affældig af Alderdom, og dets

Haab, den kraftfulde, men altfor hidsige og voldsomme,

Einar, bortreven i sin blomstrende Alder. Biskop Arnald,

den snedige og virksomme Hierarch, synes da atmaatte være

bleven Landets o verste Hersker baade i aandelige og

verdslige Anliggender, med mindre den kloge dg dygtige

Hall paa Solarfjeld, som rimeligviis, med liensyn til den

vigtigste Andeel i Bestyrelsen
,

i det mindste af Navnet,

er kommen i Einars Sted
,

har kunnet holde ham Stan-

gen. Dog
,
det eneste visse er vel det at Biskoppen Ar-

nald forlod Landet henimod Aarhundredets Midte, og da

han der havde tilbragt mere end 20 Aar af sin bedste
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Alder, var det ilil;e at undres over at han, om han end

havde været vel fornoiet med Grdnlændernes Lvdighed
* u

og Foielighed, lier i sin bedagede Alder længtes efter sit

Fædreland Norge, hvor han og, som ovenmeldt, i Aaret
1152 fik en passende og hæderlig Ansættelse, saa at hans

her beskrevne fjendske Forhold mod hans i Grønland

fremmede Landsmænd der har været skrevet i Glemme-
bogen. Da styredes ogsaa Riget af Kong Harald Gilles

Sonner, hvem det mulig var blevet forebragt, at Kolbein

Thorljotsdn, deres Faders Morder, havde i Gronland vist

sig som Biskop Arnalds heftigste Fjende.

Grænlendinga pdttr.

iSokki het maSr, ok var poris son; hann
Ljo i Brattahh'S a Grænlandi; hann var mikils

virSr ok vinsæl]. Einarr het son lians, ok var
mannvæn! igr magr. peir feSgar attu mikit vakl

a Grænlandi, ok voru peir par mjok fyrir monn-
um. Einhverju sinni let Sokki pings kveSja, ok
tjaSi pat fyrir monnum

,
at hann vildi at landit

væri eigi lengr biskupslaust
,

ok vildi at allir

landsmenn legSi sina muni til at hiskupsstoll væri
efldr. Eændr jattuSu pvi allir. Sokki ha5 Ein-

ar, son sinn, fara pessa ferS til Noregs, kvaS
hann vera sendiligstah mann pess erendis at

fara; liann kvcSst fara mundu sem hann vildi.
1 S 1

Einarr hafoi me8 ser tannvoru mikla ok svorS, at

heiinta sile fram vi8 hofSingja. peir kvomu viS

INoreg; fa var SigtirSr Jorsalafari kpnungr at

\
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Fortælling om Grønlænderne.

En Mand
,
ved Navn Sokke Thorerson boede i

Bratte! id
1 paa Gronland

;
han var meget agtet og hav-

de mange Venner. Hans Son hed Einar, en særdeles

rask Mand. Baade Fader o«' Son havde'megen MagtO O o

over Grønlænderne, som deres ypperste Foresatte.

Engang sammenkaldte Sokke Folket til et almindeligt

Thing, hvorhan tilkjendegav sin Villie, at Landet ikke

længer skulde undvære en Biskop, og duskede at alle

dets Indbyggere, ved fælles Sammenskud, skulde bi-

drage til en Bispestols Oprettelse. Alle Bondérne gave

deres Samtykke dertil. Sokke bad sin Son Einar om at

foretage i den Hensigt en Reise til Norge, og sagde, at

han var den som var bedst skikket til at paatage sig et

saadant Hverv. Einar svarede at han var villig til at

reise, efter sin Faders Ønske. Einar togen lieel Deel

Hvalrostærider og Skindvarer med, for dermed at er-

hverve sig (de norske) Høvdingers Yndest. Han og

lians Skibsfolk kom til Norge, da Sigurd Jorsalefarer

var dets Konge2
. Einar kom til Kongen, tilvendte sig

hans Opmærksomhed ved betydelige Gaver, samt

foredrog derefter sit Anliggende og Ærende, og an-

søgte om Kongens kraftige Bisjtand til sit Ønskes Op-

fyldelse formedelst Landets store Trang dertil. Kon-

gen tilstod og at den vilde være meget nyttig for Grøn-

lænderne. Han lod da kalde til sig enMand som hed

Arnald, en from Klerk og vel skikket til Folkets Læ-

rer. Kongen bad at han vilde, paatage sig dette van-
\
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i

Noregi. Einarr kom å fund konungs, ok heimti

sik fram meS fégjofum, ok tjaSi si'San mal sitt

ok erendi, ok beiddi konung par till fulltings,

at liann næSi sliku sem liann beiddi. fyrir nauS-

syn landsins. Konungr let peim pat vist betr

lienta. Sfåan kallaSi konungr til sin pann mann

er Arnaldr hét; liann var go8r klerkr, ok vel

til kennimanns fallinn. Konungr beiddi at hann

re8ist til pessa vanda fyrir guSs sakir ok bænar

hans : ok mun ek senda pik til Danmerkr å fund

Auzsurar ercliibiskups i Lund me5 minum brefum

ok insiglum. Arnaldr kvaSst ofuss til at rå3-

ast, fyst fyrir sjiilfs sins sakir er hann væri litt

til fallinn, 6k siftan at skilja viS vini suia ok

frændr, i pricSja staS at eiga vi§ torsottligt folk.

Konungr kva8 hann pvi meira gott mundu eptir

taka, sem hann liefSi meiri skapraun af monnum.

Hann kve8st eigi nenna at skerast undan hans

bæn: en ef pess verftr auSit at ek tak i biskups-

vigslu, pa vil' ek at Einarr sveri mer pess ei8

at lialda ok fulltingja rétt bi$kupsstolsins, ok

eignum peim er gu'8i eru gefnar, ok hegna peim

er a ganga, ok sé varnarmaSr fyrir ollum lutum

stafiarins. Konungr kvaS hann pal gera skyldu.

Einarr kvafist mundu undir pat ganga. Si8an for

biskupsefni å fundAuzsorar ercliibiskups, ok sagSi

honum sitt qrindi meS konungs brefum. Prclii-

biskup tok lionum vel, ok reyndust liugi vi8; ok
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skelige Embede for Guds og* hans Begjcrings Skyld,

uog da skal jeg*,

11

sagde han, usende dig til Erkebiskop

Ossur i Lund3 ined mine beseglede Breve.” Arnald

svarede at lian ikke havde nogen Lyst til at indlade sig

herpaa, af forskjellige Aarsager, forst for. sin egen

Skyld, da ban ikke var vel skikket dertil, dernæst

fordj ban da maatte forlade sine Venner og Slægtnin-

ge, og for det tredie med Hensyn dertil, at ban vilde

faae med et vanskeligt Folk atbestille. Kongensva-

rede, at jo storre Sorger Menneskene tilfoiede barn,

des storre vilde lians Lon siden blive. Arnald sagde

da, at han ikke nænnede at afslaae Kongens Bon, men

(lagde ban til)
L
Jivisjeg bliver viettil Biskop, dabetin-

ger jeg mig det, at Einar aflægger denEed til mig at

ban vil hævde og styrke den Bispestolens Ret og Ei-

endomme, som ere givne til Gud, men straffe enhver

som antaster dem, samt at han vil forsvare alt Bispe-

stolens Tilbehør.” Kongen ønskede, at Einar indvil-

gede heri. Einar erklærede sig og at være villig der-

til. Derefter begav den til Biskop udnævnte Præst sig

til Erkebiskop Ossur, forebragdeham sit Ærende og

indhændigede hamKongensBrev. Erkebiskoppen tog

vel imod ham, samt undersøgte lians Aands- ogSinds-

gaver, og da han saaledes kom til Kundskab om at

denne Mand var vel skikket til en saa hoi Værdighed,

viede han Arnald til Biskop og affærdigede ham hæ-

derlig. Derefter drog Biskop Arnald til Kongen, som
tog vel mod ham. Einar havde bragt en Bjorn med
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•

er biskup sa at fessi maSr var vel til tignar fall-

1nu
,

vfgSi liann Arnald til biskups, ok leysti

liann vel af liendi. SiSan kom Årnaldr biskup

til konungs, ok tok liann vi8 lionum vel. Ein-

arr hafiSi haft meS ser bjarndyri af Grænlandi,

ok gaf fat SigurSi konungi
;

fékk liann far i

mot sæmdar ok metorS af konungi. SiSan foru

feir a einu skipi, biskup ok Einarr; a o8ru

skipi bjdst Arnbjorn austmaSr, ok norrænir mehn

me8 lionum, ok vildu ok fara ut til Grænlands.

SiSan létu feir i liaf, ok greiddist éigi byrrinn

mjok i hag feim, ok komu feir biskup ok Ein-

arr i Holltavatsos undir Eyjafjollum a Islandi.

pa bjo Sæmundr énn froSi i Odda; liann for a

fund biskups, ok bau5 lionum til sin um vetrinn.

Biskup fakkaSi lionum, ok lézt fat figgja mundu.

Einarr var undir Eyjafjollum um vetrinn. pat

er sagt
, fa er biskup rciS fra skipi ok menn

lians, at feir åSu a bæ nokkurum i Landeyjum,

ok satu uti. pa gekk ut kerling ein, ok liafSi

ullkamb i liendi; hun gekk at einum manni ok

mælti: muntu festa, ' bokki, tindinn i kambi min-

um. Hann tok vi8
,

ok kvaSst mundu at gera,

ok tok hnjoShamar or mal einum, ok geréi at,

ok likaSi kerlingu allvel; en fat var biskup

raunar, hann var hagr vel; ok ver fvi fra fessu

sagt, at hann syndi lilillæti si tt. Hann var i

Odda um vetrinn, ok for meS feim Sæmundi
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sig fra Gronland og skjenkede Kong Sigurd den,

hvilket Kongen lonnede ham med hæderlige Gaver

og Æresbevisninger. Biskoppen og Einar agtede at

reise paa det samme Skib, men et andet Skib udruste-

des af Arnbjorn Ostmand, med forskjellige Nord-

mænd, som ogsaa havde besluttet at reise til Gron-

land. De gik til Soes, men Vinden blev ingenlunde

foielig for dem, saa at Biskoppen og Einar maatte

med deresSkib sogeHavn paa Island, i Holtevatns-

os4 under Ofjeldene. Da boede Sæmund den Lærde

paa Odde. Han begav sig til Biskoppen, og indbod

ham til at tage Ophold hog sigi Vintertiden. Biskop-

pen takkede ham og togmod hans Tilbud. Einar op-

holdt sig, Vinteren over, under Ofjeldene5
. Det for-

tælles at da Biskoppen og hansMænd rede fra Skibet,

lode de Hestene hvile paa en Bondegaard i Land oer«

jie
6
,
og sade selv ude. Dakom en Kjælling ud med en

Uldkradser, til een af deFremmede og sagde:
uVildu

ikke,Broerlille, sætte Tanden fast i min Kradser.” Han

tog mod den og lovede at gjore den i Stand, tog en

Smedehammer op af en Vadsæk, og satteTanden fast,

saa at Kjællingenblev ret fornoiet. Den Mand var Bi-

skoppen selv; han havde et godt Haandelav til alt

sligt, og dette er blevet fortalt som et Exempel paa

hans Nedladenhed. Han var i Odde7 Vinteren over,

hvor Sæmund og han forligtes meget vel. Derimod

horte man aldeles intet til Arnbjorn eller hans Reise-

selskab, hvilket forekom Folk underligt, ogsaaledes
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allvel. En til péirra Arnbjarnar spurSist (ekki), ok

f otti pat uiidarligt, ok liSu sva nokkur sumur.

ÆtluSu peir biskup at hann mundi kominn til

Grænlands. Um sumarit eptir foru peir biskup

ok Einarr af Islandi, ok komu vift Grænland i

Eiriksfjorft, ok toku menn vift peim allvel, spurftu

peir på enn ekki til Arnbjarnar; gerftist nu å

umræfta mikil at peir muni tynzt liafa. Biskup

setti stol sinn i Gorftum, ok reftst pångat til; var

Einarr honum på mestr styrktarmaftr
,

ok peir

feftgar
;
peir voru ok mest metnir af ollum lands-

monnum af biskupi.

Arnbjorn fannst dciitir ok hans menn .

2. Sigurftr hét maftr ok var Njålsson, grænlenzkr

maftr; liann for opt å liaustum til fångs i ubygftir;

bann var sægarpr mikill; peir voru XV saman.

peir komu um sumarit at joklinum Hvitserk, ok

liofftu fundit nokkurar eldstoar manna ok enn

nokkurn veiftiskap. på mælti Sigurftr: livårs eru

per fusari at liverfa aptr, eftr fara lengra; er nu'

ekki sumars mikit eptir, en fang vorftit litit. Hå-

setar kvoftust fusari aptr at liverfa, ok sogftu

mannliættu mikla at fara um storfjorftu undir

joklum. Hann kvaft pat satt: en sva segir mer

liugr um
,

at eptir muni et rrieira fångit
,
ef pvi

nåir. peir båftu hann råSa, kvoftust lengi lians

forsjå blitt liafa, ok po vel gefizt. Honum kveftst



FORTÆLLING OM EINAR SOKKESoN. 687
w \ *

forlob nogle Sommere. Biskoppen og lians Reisesel-

skab troede at de allerede vare ankomne til Gronland.

Næste Sommer afreiste Biskoppen og Einar fra Is-

land og kom til Gronland i Eriksfjorden, hvor Folk

toge særdeles vel mod dem. Da spurgte man intet

videre til Arnbjorn, og Folk begyndte da alminde-

lig at tale om, at han og liansMandskab maatte være

forliist. Biskoppen anlagde sin Bispestol paa Garde 8
,

og tog sit Ophold der. Einar og lians Fader ydede

ham kraftigst Hjælp af alle, ligesom de og blandt alle

Landets Indbyggere bleve mest ærede af Biskoppen.

Arnbjorn og hans Mændfandies dode.

2. En gronlandsk Mand hed Sigurd Njalson. Han

drog tit, især om Efteraaret, paa Fangst, tilUbygder-

ne; lian varen stor Somand; ban og lians Folk vare

15 sammen paa et Tog. Én Sommer kom de til Jo-

kelen Hvidserk9
,
hvor de fandt nogle Ildsteder, an-

lagte afMennesker, og nogen Ledighed til Fangsten. ,

Da sagdeSigurd: uTil hvilket liave I nu mest Lyst, en-

ten til at vende tilbage eller drage længere frem; me-
v

get er nu ikke tilbage af Sommeren, men vor Fangst

er kun bleven ringe.
1

’ Skibsfolkene svarede, at de liav-

de stofre Lyst til at vende tilbage, og sagde at det var

meget farligt for Menneskenes Liv at krydse i de store

Fjorde under Isbjergene. Han tilstod at det var sandt,

umen,” lagde lian tiladet åbnermig dog, at den storste
%

Fangst er tilbage, hvis den kun kan naaes.' De bade

liam selv raade, og sagde, at de længe havde sat Lid
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meira um at balda fram, ok svå var gerf. Stein-

Jorr bét maSr, ér a skipi Jeirra var; hann tdk

til orSa: dreymdi mik i nott, SigurSr, sagSi hann,

ok mun ek segja Jer drauminn; nu er ver for-

um a fjorSinn Jenna enn mikla, Jottumst ek

kominn i milli bjarga nokkurra ok æpa til hjarg-

ar mer. SigurSr kvaS draum meSallagi goSan:

ok skyldir Ju Jar ekki hjorg undir fotum troSa,

ok hitta ekki i Jann einangr at Ju mættir eigi

munni halda. Steinjorr var heldr æ3ima3r i

skaplyndi ok uforsjall, ok er Jeir sækja inn a

fjorSinn, Ja mælti SigurSr: livart er sém mer

synist, at skip sé inn a fjorSinn. peir kvaSu svå

vera. SigurSr kvaS Jat tiSindum mund u. gegna.

Héldu nu siSan inn at, ok så at skipi t var sett

upp i einn åros, ok gert fyrir ofan; Jaf var mikit

hafskip. SiSan gengu Jeir å land, ok så skåla,

ok tjald skamt frå. på mælti SigurSr, at Jeir

munu tjalda fyrst; ok er nu liSit å dag, ok vil

ek at menn sé kyrrlåtir ok varuSgir; ok svå gerSu

jeir. Ok um morgininn gånga Jeir, ok sjåst

um; Jeir sjå stokk einn hjå ser ok stoS i bolox,

ok mannsbræ bjå. SigurSr kvaS Jann mann

viSinn hoggit hafa, ok hafa vorSit vanmeginn

af megri. SiSan gengu Jeir at skålanum, ok så

Jar annat, mannsliræ. SigurSr kvaS Jann gengil

hafa, meSan liann måtli: ok munu Jessir verit

hafa Jjonuslumenn Jeirra er i skålanum eru.

i
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til hans Omhu, saaledes at alt var gaaet ret godt.

Han erklærede da at ville helst drage videre frem, og

dethlevda sat i Værk. Een afSkibsfolkene hed Stein-

dor; han udtrykte sig paa følgende Maade: uJeg

dromteiNat, Sigurd, ’’ sagde han, uen Drom, som jeg

skal fortælle dig, nu da vi begynde at seile over denne

store Fjord; jeg syntes at jeg var kommen mellem

nogle store Bjerge (Klipper) og skreg om Hjælp. Si-

gurd sagde, at den Drom kun var maadeliggod: gid

du kun ikke træder din egen Bjergning under Fod-

der10
,

ellerkommer i den Vaande, at du ikke kan

holde Munden lukket. Steindor var meget heftig af

Sind og uforsigtig. Da de kom længerind paa Fjor-

den, sagde Sigurd
: uEr det vel, som mig synes, at et

Skib ligger derinde i Fjorden ?” De andre sagde at det

varsaa. Sigurd sagde, at de snart vilde faae noget

nyt at vide. De styrede da ind efter Fjorden, ogsaae

at Skibet var sat paa Strand i (eller ved) Mundingen

afenFlod, og et Gjerde opfort oven for det. Detvar

et stort Havskib. De gik der paa Land
,
og saae da en

stor Hytte og et Telt kort derfra. Da sagde Sigurd, at

de skulde selv opslaae deres Skibstelt, thi nu erDa-

gen stiart forbi, men jeg onsker at Folk nu holde, sig

stille og bære sig forsigtig ad,” hvilket de ogsaa gjor-

de. Næste Morgen gik de i Land og saae sig om; de

saae der en Tommerstok, i hvilken en Buloxe stod fast,

men en Mands Lig laa tæt ved den. Sigurd sagde, at
"

den samme Mand vistnok havde været ved at liu<?£eOD
Tommeret,men var bleven afmægtig afHunger. Siden
GrOnlaiids historiske Mindesmærker. 2 Bind. lXX\

i
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Ox la ok lijå pessum. pa mæl ti SigurSr
:
pat kalia

|

ek ra8 at rjufa skalann, ok lata leggja ut daun

af likum peim er inni eru ok yldu, er lengi

mun legit hafa, ok varist menn fyrir at verSa,

pviat pess er ekki litil von at monnum ver8i at

pvi mein, ok mjok er a mot eSli manna; pott

likendi sé a pvi, at menu pessir muni oss ekki

lllt gera. Steinporr kvaS slikt undarligt at gera

ser meira fyrir en pyrfti
,
ok gekk a liur8ina, en

peir rufu skalann. Ok er Steinporr gekk ut,

pa leit SigurSr tik hans ok mælti: allmjok er

manninum brugSit. Hann tok pegar at æpa ok

lxlaupa, en peir eptir, félagar hans; hann hleypr

siSan i hamarrifu nokkura
,
par er eingi matti at

lionum komast, ok par fékk liann hana. Sigurftr

kva8 hann of berdreyman. SiSan rufu peir skal-

ann, ok gerSu eptir pvi sem SigurSr mælti, ok

var5 peim ekki mein at. peir sa par i skal-

anum menn dau8a ok fé mikit. pa mælti Sig-

ur8r: pat sy nist mer ra8 at per hleypit hoidi af

beinum peirra i lieitukotlum peirra er peir hafa

alt ,
ok er sva liægra til kirkju at færa, ok er pat

likast at Arnbjorn muni hér verit hafa, pviat

skip petta annat it fagra, er hér stendr a landi,

hefi ek heyrt at hann hafi att
;
pat var hof8askip

ok steint ok mikil gersemi. Ivaupskipit var

brotit mjokneSan, ok kva8st Sigur8r ætla at pat

mundi at engum nytjum verSa. peir taka or
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gik de til Hytten og saaeder(ved den) et andet Menne-

ske-Lig. Sigurd sagde, at han havde gaaet saa længe

som det havde væretham mueligt, uog disse have vel

været T jenestekarle hos dem som ereinde i Hytten .

11

En Oxe laae ogsaa ved ham. Da sagde Sigurd
: uDet

ermitRaad, atTaget tages forst afHytten, foratDun-

stenafde Lig, somere der inde, og formodentlig læn-

ge have ligget i Forraadnelse, kan trække ud; man
maa derfor med Forsigtighed soge at undgaae den,

thi det er meget at befrygte, at Folk faae Skade afsligt,

som saa meget strider mod (levende) Menneskers Na-

tur,' endskjont der ellers er Sandsynlighed for, at dis-

se Møend ikke skulle tilfoieos noget Ondt.

11

Steindor

sagde, atsaadant noget var underligt, at man skulde

anvendestorre Umage, endfornodent var, ogsogteat

stode Doren ind, medens de andre toge Taget afHyt-

ten. Da Steindor gik ud, saae Sigurd til ham og sagde

:

uDet Menneske har meget forandret sig.” Steindor be-

gyndte straxat skrige oglobe, men hans Kamerader

lob efter ham. Han sprang ned i en Klipperift, hvor

ingen kunde komme til ham, og der fik han sinDod.

Sigurd sagde, at hans Dromme havde været alt for

klare at udtyde. Derefter aftoge de Hyttens Tag, og

b,are sigad paa denMaade som Sigurd havde anord-

net, og de fik ikke heller nogen Skade deraf. De saae

inde i Hytten dode Mænds Lig og meget Gods. Da sag-

de Sigurd: JDet forekommer mig raadeligst, at I læg-

ge Ligene i de Kjedler som have tilhort de Afdode,

medkaagende Vand, for at Kjodet saaledes kan skil-

(44 *)
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sauminn, en brendu skipit, olc liof6u lilaSna ferj-

una or obygSum, eptirbatinn ok hoféaskipit.

peir lcvomu l'bygSina, ok fundu biskup 1 GorSum,

ok sagSi SigurSr lionum tlSindin ok fjarfundinn;

nu kann ek er annat at sja, sag8i hann, enn

pat fé peirra muni bezt koinit er beinum peirra

fy] gir, ok ef ek d a nokkuru ra8, i pa vil ek at sva

sé. Biskup kva§ hann vel liafa me8 farit ok

vitrliga,- ok fat mæltu allir. Mikit fé fylg8i lik-

um feirra. Biskup kvaS gersemi mikla vera

liofåaskipit. SigurSr kva8 ok fat sannligast, at

fat færi til staSarins fyrir salum feirra. OSru

fé skiptu feir me5 sér, er fandit hoféu, at græn-

lenzkum logum. Ok er fessi ttøindi komu til

Noregs, fa spurSi fat sa ma$r er Ozsor hét, ok

(var) systurson Arnbjarnar, ok fleiri raenn voru

feir a fvi skipi, er sma frændr hofåu mist,

ok væntu til ,greizlu um féifc, peir komu i

Eireksfjorft, ok sottu menn til fundar viS fa ok

sidgu kaupum. SiSan toku menn ’ sér vistir.

Ozsorr styrimaSr for i GarSa til biskups, ok var

far um vetrinn. I Vestri-byg5 var fa annat

kaupskip, far var Kolbeinn porljotsson, norrænn

ma8r; hinu friSja skipi ré8 sa maSr er Her-

mundr hét, ok var KoSransson, ok porgils bro8ir

hans, ok liofSu mikla sveit manna.

1
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les fra Benene, hvilke det da vil blive lettere at fore til

Kirke; jeg anseer det for rimeligt, at det er Arnbjorn,

som er landet lier; tbi detene skjonne Skib, som

staaer lier oppe paa Landet, bar jeg bort at ban bar

eiet.” Det var et stort Skib med Gallion og Billedhug-

gerværk11

,
malet, og en stor Kostbarbed; Handels-

skibets nedersteDeel var ganske sonderknust, ogSi-

onrd sande at ban troede ikke at det kunde blive til

O o

nogen Nytte. De tog'e Sømmene ud af dette Skib, og

opbrændte det, men seilede fra Ubygderne med deres

egetFartoi, Skibsbaaden og det store Skib. De kom

til Bygden, og besøgte Biskoppen i Garde. Sigurd for-

talte ham Nyhederne og Godsets Opdagelse. aNu
J1

sagde han, ukan jeg ikke indsee andet, end at det af

deres Gods anvendes bedst, som følger med deres

Been, og hvis jeg kan raade over noget heraf, vil jeg

at det skal blive derved.” Biskoppen sagde at han

havde baaret sig vel og viselig ad, og det samme sagde

alle andre. Meget Gods fulgte med de Afdødes Lig.

Biskoppen sagde at Gallionskibet varen stor Kostbar-

hed. Sigurd svarede, at det og var billigst at det faldt

til Bispestolen for deres Sjæle. Andet Gods skiftede

Finderne mellem sig selv efter grønlandske Love12
.

Da disse Tidender spurgtes til Norge, hortes de og af

en Mand som hed Ossur, og var Arnbjorns Søster-

søn
;
han og flereMænd, som havde mistet deres Slægt-

ninge, udrustede et Skib og haabede at Godset jder

vilde blive dem indhændiget. DekomindiEriksfjor-

den, og Folk søgte til dem, og de dreve Handel ind*
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Fra Ozsori ok biskupi.

3. Urn vetrinn kom Auzsor
1

at mali viS biskup,

at hann ætti pangat févån eptir Arnbjorn

frænda sinn, ok beiddi biskup par gera grei'Sa å

bæSi fyrir sina hond ok annarra manna. Biskup

kvaSst fé tekit hafa eptir grænlenzkum logum

eptir slika atburSi; kvaSst petta elcki gerl bafa

meS einræfii sitt, kvaft pat makligast at pat fé

færi peim til saluhjalpar er aflat hofåu, ok til

peirrar kirkju, er bein peirra voru at grafin,

sagSi pat manndomsleysi at kalia nu til fjar
*

pess. SiSan yildi Auzsur ekki vera
,
1 GorSum

me8 biskupi, ok for til sveitunga sinna, ok

héldu sik sva allir samt um vetrinn. Um vorit

bjo Ozsur mal til pings peirra Grænlendinga
,
ok

var pat, ping i Gor8um; kom par biskup ok Ein-

arr Sokkason, ok hofSu peir fjolmenni mikit.

Ozsur kom par ok skipverjar hans. Ok er domr

var settr, pa gekk Einarr at domi ineS fjolmenni,

ok kveSst ætla at peim mundi erfitt at eiga

viS utlenda menn i Noregi, ef sva skyldi par:

viljum ver pau log hafa, er hér ganga, sagSi

Einarr, ok er domrinn for ut, naftu, Austmenn

*) Det er mærkeligt nok at dette Egennavn i Flatobogen snart

begynder med O, snart i dets Sted med Au (eller Av), ligesom

og, som bekjendt
,
en saadan vaklende Skrivemaade for den sam-

me Lyd hyppig forekommer baadt i .
ældre og nyere islandske

Skrifter ; dertil kommer at o meget tit i de ældre blot udtryk-

kes ved o.

i
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byrdes. Derefter valgte de sig Opholdsteder. Skibs-

foreren Ossur tog til Garde til Biskoppen, og blev der

om Vinteren. I Vesterbygden var der da et andet

Handelsskib, og Kolbein Thorljotson, en norsk

Mand13
. Det tredie Skib anførtes afHermund Kodran-

s8nu
,
og hans Broder Thorgils; de havde et talrigt

Mandskab.
••

Om Ossur og Biskoppen.

3. Om Vinterenkom Ossur til at tale med Biskop-

pen derom, at han havde Arvegods i Vente efter sin

Slægtning Arnbjorn
,
og bad Biskoppen om at af-

hænde det til ham, baade paa hans egne og andre

Mænds Vegne. Biskoppen sagde at han havde taget

mod Godset efter gronlandske Love15 om slige Til-

fælde, samt at han ikke havde været eneraadig her-

om 16

,
og at det var billigt at detGods anvendtes til dets

Erhververes Salighed og til den Kirke, hvor deres

Been vare begravne, hvorimod det var umandigt nu

al gjore Fordringer paa saadant Gods. Derefter vilde

Ossur ikke blive længere paa Garde hos Biskoppen,

men begav sig til sine Skibskammerader, og de vare

alle sammen Resten afVintereii. Om Foraaret an-

lagde Ossur Sag mod Grønlænderne paa et Thing,

som holdtes i Garde; der kom Biskoppen og Einar

Sokkeson med et meget talrigt Folge. Ossur kom der

oirsaa med sit Skibsmandskab. Da Retten var sat, <rikO 7 O

Einar til Dommerne med mange Folk, og sagde at det

vist vilde falde vanskeligt for dem17
at have med

udenlandske Folk at gjore i Norge,hvis det samme var
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ekki malum fram at koma, ok stukku fra.

Nu likar Ozsori illa, pikkist hafa af uvirSing,

en fé ekki, ok var8 pat hans urræSi at hann
ferr til, par er skipit er, pat iS steinda, ok hjo

or tvo bor8, si'nu megin hvart., upp fra kilinum.

Eptir pat for hann til Vestri-bygSar, ok hitti pil

Kolhein ok Ketil Kalfsson, ok sag&i peiin svå

buit. Kolbeinn lcvaS usæmd til tekna, enda sagSi

hann orræSit ekki gott. Ketill mælti: fysa vil

ek pik at pu rafiist hingal til vor, pvlat ek

hefir spurt fastmæli biskups ok Einars; en pu
munt vanfærr at si tja fyrir tilstilli bislcups en

framkvæmd Einars, ok verum heldr allir sam-

an. Hann kvag pat ok Hkligast at pat mundi
af raSast. par var I sveit meS peim kaupmonn-
um Isa-Steingn'mr

;
Ozsur for pa aptr til KiSja-

bcrgs; par hafSi hann a8r verit.

Vig Ozsorar.

4. Biskup var<5 reiSr mjok, er hann spurSi

at spillt var skipinu, ok kaliar til sin Einar Sokk-

ason, ok mælti: nu er til pess at taka, er pu
liézt meS svardaga, er ver forum af Noregi, at

refsa svIvirSIng staSarins ok lians eigna viS pa

er pat gjor8u. Nu kalia ek Ozsur liafa fyrir

gert ser, er hann hefir spillt eign vorri, ok synt

oss I ollum hlutum opektar svip; nu er ekki

at dyliast vi5, at mer lilt.ar ekki sva buit, ok ek

/
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Tilfældet der. uVi ville folge de Love, som gjelde

lier” sagde Einar, og da Retten holdtes kunde Ost-

mændeneikke faae deres Sag fremmet, men maatte

vige Pladsen. Hermed var Ossur ilde tilfreds, da han

selv syntes at han her havde erhvervet sig en Ydmy-

gelse nien intet Gods, og han greb da til den Udvei, at

han gik tildet Sted, hvor det malede Skib laa, og hug

to Bræder ud af det, eet paa hver Side, lige over for

Kjolen. Derefter drog han til Vesterbygden, hvor han

trafKolbein og Ketil Kalfson18

,
og fortalte dem disse

Tildragelser. Kolbein svarede, at Sagen var blevet

uvedborlig behandlet, umen den Udvei,” sagde han,

usom blev taget, var heller ikke god.” Ketil sagde:

tC
Jeg vil meget raade dig til at du tyer hid til os, thi jeg

har hort at Biskoppen og Einar have indgaaet et fast

Forbund sammen, men du vil ikke være i Stand til at

modstaae Biskoppens Anslag og Einars Driftighed,

men lader os heller alle holdesammen.” Ossur sva-

rede at det og var rimeligst, at denne Beslutning vilde

blive taget. En vis Mand kaldet Is-Steingrim19
,
var

der i Kjobmændenes Flok. Ossur vendte da tilbage

til Kideberg20
,
hvor han for havde opholdt sig.

Ossurs Drab.

4. Biskoppen blev meget vred da han borte at

Skibet var blevet fordærvet. Han lod Einar Sokkeson
/

kalde til sig og talte ham saaledes til
: uNu maa jeg er-

indre dig om det edelige Lofte som du aflagde, da vi

reiste fra Norge, at hevne Bispestolens og dens Eien-*

dommes skammelige Forurettelser paa dem, sojn

\
# % s

\

/
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kalia |)ik eiSrofa, ef kyrt er. Einarr svarar:

ekki er petta vel gert, lierra; en mæla munu

fat sumir at nokkur vorkunn sé å vi3 Ozsur, svå

miklu sem hann (er) sviptr, pott eigi sé vel i

hondum haft, på er peir så go8a gripi, er

frændr peirra hSfSu ått, ok nå8u ekki; ok veit

ek varia, hverju ek skal hér um heita. peir

skildu faliga, ok var reiSi svipr å biskupi. Ok

på er menn sdttu til kirkjumessu
1

ok til veizlu

å Långanes, var hiskup par ok Einarr at veizl-

unni. Mart folk var komit til ti8a, ok saung

biskup messu. par var kominn Ozsur, ok sl68

undir lcirkju sunnan ok vi3 kirkju vegginn, ok

talafti så maSr vi8 hanri, er Brandr liét, ok var

porSarson, lieimamaSr hiskups. pessi ma8r baS

Ozsur vægja til vi8 hiskup: ok væntir ek, sag8i

hann, at på muni vel duga, en nu agir vi8 svå.

Ozsur kva8st ekki få pat af sér, svå illa sem

vi8 liann var huit, ok ål tu peir nu um petta at

tala. på gengu peir hiskup frå kirkju ok heim

til liusa, ok var Einarr par i gongu. Ok er

peir komu fyrir skåladyrnar, på snerist Einarr

frå fylg8ihni, ok gekk einn i hurt till kirkju-

garSsiris
,

ok tok oxi or hendi tlSamanni einum,

*) Originalen har her blot kkm, men Udtydningen kan dog

ikke blive tvivlsom , skjont Torfæus neppe synes at have læst

Ordet saaledes y see hans kortfattede latinske Uddrag af vor

Fortælling i hans Groenlandia *S, 229*
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have gjort sig skyldige deri; nu antager jeg det for

vist at Ossur har forbrudt sit Liv, da han har fordær-

vet vor Eiendom, og paa alle Maader viist sig gjen-

stridig mod os
;
nu kan jeg ikke fortie det, at jeg ikke

er fornoiet med at det skal blive herved, og jeg anseer

dig for en Meeneder, hvis alt gaaer rolig af,

11
Einar

svarede: uDetteer ikke vel gjort, Herre, men nogle

ville sige at Ossur kan have noget til sin Undskyld-

ning, da man har skilt ham ved saa meget, skjdnt

han ikke just har baaret sig vel ad, da de Folk saae

saa store Kostbarheder, som deres Slægtninge havde

eiet, og kunde ikke faae dem,— og jeg veed neppe

selv hvad jeg bor love i den Henseende.” De toge en

kold Afsked med hinanden, og Biskoppen havde et

vredladende Udseende. Da Folk samledes til Kirke-

messe og til Gilde paa Langenæs21
,
vare Biskoppen og

Einar der sammen i Gjestebudet. MangeMennesker

besogte Gudstjenesten,og Biskoppen sang selv Messe.

Ossur var ogsaa kommen der, og stod sonden for Kir-

ken, tæt ved dens Væg, og talte med en Mand som hed

Brand ThordsSn, der opholdt sig hos Biskoppen.

Denne Mand raadte Ossur til at give efter for Biskop-

pen : uJeg haaber,” sagde han, uat alt da vil gaae vel

af, men nu er der Fare paa Færde.” Ossur svarede

at han ikke kunde bringe det over sit Sind, saa ilde

som han var bleven behandlet, — og herom vare de

i dyb Samtale. Da gik Biskoppen fra Kirken til Gaar-

densHuse; Einar varmed i hans Fdige. Da de kom

lil Storstuens Indgang, vendte Einar sig fra Folget, gik

i
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ok gekk suSr um kirkjuna. Ozsur st68 |>ar, ok

studdist a oxi sina. Einarr hjo liann pegar

bana liogg, ok gekk inn eptir pat, ok voru pa

borS uppi. Einarr steig undir borSit gegnt

biskupi, ok mælti ekki orS. Si8an gekk hann

Brandr porSarson i stofuna, ok fyrir biskup, ok

mæltr: er nokkut tiSinda sagt y3r, lierra? Bisk-

up kva8 ekki spurt hafa, e3r livat segir pu?

Hann svarar : sigast let nu einn hér uti. Biskup

mælti : hverr veldr pvi, eSr hverr er »fyrir vorS-

inn? Brandr kva8 pann nær, er fra kunni at

segja. Biskup' mælti: veldr pu, Einar, Hftjoni

Ozsorar? Hann svarar: pvi veldr ek vist. Bisk-

up mælti: eigi eru slik verk go8, en po er

vorkunn a. Brandr baS at pvå skyldi likinu ok

syhgja yfir. Biskup kvaS mundu gefa tom til

pess, ok satu menn undir bor8um
,

ok foru at

ollu tomliga, ok fékk biskup sva fremi menn til

at syng ja yfir likinu, en Einarr ba8 pess, ok

kvaS pat sama at gera pat me8 sæmd. Biskup

kvaSst ætla at pat mun réttara at grafa [hann

ekki at kirkju: en po vi8 bæn pina skal hann

hér jarSa at pessi kirkju, at ekki er lieimilis-

prestr, ok fékk hann ekki fyrr til kennimenn

yfir at syngja, enn aSr var um lik buit. pa

mælti Einarr: nu hafa vorSit i stokki brogS
1

,

*) Rettet so/n en Skrivefeil, istedenfor liraug (eller brug), der

ikke synes at give nogen Mening .

i
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allene bort til Kirkegaarden, tog en Oxe afHænderne

paa en Mand, som var kommen derhen for atbivaane

Gudstjenesten, og gik sonden for Kirken. Ossur stod

der, oir stottede sig ved sin Oxe. Einar tilfoiede ham

strax et dodeligt Saar, og gik derefter ind
;
da vare Bor-

dene dækkede22
. Einar traadte frem for Bordet23

,

lige over forBiskoppen, men mælte ikke et Ord. Der-

næst gik Brand Thordson ind i Stuen til Biskoppen,

og sagde: JHar man sagt eder noget nyt, Herre!” Bi-

skoppen svarede at han ikke havde hort noget, ulivad

veed du vel at berette ?” Han svarede: JEen maatte nu

segne her uden for?” Biskoppen spurgte: uHvo vol-

der det, eller hvem har det truffet.” Brand svarede at

den var i Nærheden som ku ude fortælle det. Biskop-

pen spurgte da: uVoldte du, Einar, Ossurs Dod ?
1

Hansvarede: uVist volderjeg den.” Biskoppen sag-

de: ulkke ere slige Handlinger gode24
,
men denne

kan dog undskyldes.” Brand bad at Liget skulde

vadskes og begraves christelig. Biskoppen svarede at

han vilde give Tid dertil. Imidlertid sad man tilbords,

men tog sig kun lidet heraf, og Biskoppen ligeledes,

med Hensyn til den Foranstaltning at lade synge over

Liget25
,
men Einar bad derom

,
og sagde det vilde

somme bedst at det blev hæderlig udfort. Biskoppen

svarede derimod at han troede det var rigtigst, at Li-

get ikke blev begravet vedKirken, umen dog skal han,

for din Bon’s Skyld, jordes ved denne Kirke, ved

hvilken ingen Præst boer”,— og Biskoppen tilsagde

ingen Præster at synge over Liget, forend det var ble-
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ok ekki litt af ygru tilstilli; en hér eiga J>o lilut

i ofsamenn miklir, ok get ek at storir ufar risi

a meg oss. Biskup kvagst vænta at menn munn
pessum ofsa af ser hrinda

,
en unna sæmdar

fyrir mal petta ok umdæmis, ef ekki væri meg
ofsa at gengit.

Drap Einars Sokkasonår.

o. Tigendi pessi spurSust, ok fréttu pat kaup-

menn. på mælti Ketill Kålfsson: ekki for fjarri

getu minni, at lionum mundi liofuggjarnt verSa.

Magr laet Simon, frændi Ozsurar, mikill magr
ok sterkr. Ketill kvag vera mega, ef Simon

fylggi atgerfi sinni, at liann mnn muna drap

Ozsorar frænda sins. Simun kvagst par eigi

mundu ferlig org um hafa. Ketill let bua skip

peirra, ok sendi menn a fund Kolheins styr-

imanns, ok saggi lionum tigendin: ok segit lion-

um svå, at ek skal fara meg måli å liendr Ein-

ari, pvi mer eru kuhnigl grænlenzk log, ok er

ek buinn til vig på; hofum ver ok mikinn ligs

kost, ef at oss kemst. Simon kvagst vilja Ket-

ils rågum framfara^ Sigan for hann, ok hitti

Kolhein, saggi lionum vigit, ok par til org-

sending Ketils', ok peir skyldu snuast meg lig-

veizlu vig på or Vestri-hygg
,

ok sækja til pings

*) rettet istedenfor den aabcnbarc Skrivefeil Kolbeins,
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vet ifort Ligklæderne.. Da sagde Einar: uHer ere

Kunstgreb skete i enFart,vistnok for en ikkeringeDeel

ved eders Anslag, men nu have vi med overmodige

Modstandere at gjore, og det aner mig, at store Ulyk-

ker snart reise sig iblandt os.
17

Biskoppen svarede,

at ban haabede at man vilde tilbagevise det Overmod,

men tilbyde hæderligErstatningogVoldgiftskjendelse

for denne Sag, om den ikke anlagdes altfor voldsomt.

Einar Sokkcsdns Drab.

5. Disse Tidender rygtedes og Kjobmændene

spurgte dem. Da sagde Ketil Kalfson: uDet gik ikke

meget anderledes end jeg spaaede, at han satte sit

Hoved i Vove.
77

Simon, Ossurs Frænde, var en stor

og stærk Mand. Ketil sagde det kunde være mueligt,

at hvis Simon bar sig ad som han var rask til, han da

nok vilde huske sin Slægtning Ossurs Drab. Simon

svarede at han ikke vilde tage sig derafmed store Ord.

Ketil lod deres Skib udruste26
,og sendte Bud til Skibs-

foreren Kolbein, for at ladeham vide, hvad der var

sket, uog siger det til ham, at jeg vil anlægge et Sogs-

maal mod Einar, da de grønlandske Love ere mig ];>e-

kjendte, og jeg er beredt paa at mode
;
vi have og an-

seeligt Mandskab, hvis vi kun kan faae det samlet.77

Simon sagde at han var villig til atfolgeKetilsRaad.

Derefter tog lian afsted og trafKolbein, samt fortalte

ham Drabet og Ketils Budskab, at de vilde komme
ham til Hjælp fra Vesterbygden og soge til Grønlæn-

dernes (alnhndelige)Thing. Kolbein svarede: at han

vist vilde komme, naar han blot kunde, samt at det
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peirra Grænlendinga. Kolbeinn kvaSst koma
inundu at vissu, ef liann mætti, ok kvaSst vilja

at Grænlendfngum yr§i pat eigi liagkeypi at

drepa menn peirra. Ketill tok pegar mal af

Si'muni, ok for meS, nokkura sveit manna, en

sagSi at peir kaupmenn skyldu lialda skjott

eptir: ok hafit varning meS y§r! Kolbeinn for

pegar er bonum kvomu pessi orS, ba8 ok fe-

laga sfna fara til pings, ok k.veSst pa hafa svå

mikla sveit, at uvist væri at Grænlendingar sæli

yfir lut peirra. Nu liittust peir, Kolbeinn ok

Ketill, ok baru ra8 sin saman
;
hvartvcggi peirra

var gilldr maSr. Nu foru peir, ok bægSi peim

ve8r, ok komast po fram, ok liofSu mikla sveit
* I

manna, en po minni enn peir hugSu. Nu koriiu

menn til pings. Sokki var par kominn porisson.

Hann var vitr ma8r, ok varpa gamall, ok nrjok

tekinn til at gera um mal manna; hann gengr

a fund peirra Kolbeins ok Ketils, ok kvaSst

vilja leita um sætlir; vil ek bjoSast til, segir

liann, at gera 1 milli yftvar, ok pott mer sé

meiri vandi a viS Einar, son minn, pa skal

pat po um gera er mer ok oSrum vitrum monn-

um lizt nær sanni. Ketill kvaSst ætla, at peir

mundi målum fram halda til måls fyllingar, en

fyrir kveSast ekki at taka sættir: en po er ort at

gengit viS oss, en hofum ekki vanizt pvi hér

til at minka vorn hlut. Sokki kveSst .ætla at
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var hans Onske at Grønlænderne 'ikke skulde finde

Fordeel ved at dræbe Ostmændenes Folk. Ketil lod

da Simon strax overdrage Sogsmaalettilsig, og tog

afsted med en Trop, men bad sige til de andre Kjob-

mænd, at de skulde folge snart bagefter, uog bringer

kun eders Varer med.
1
’ DaKolbeinfik dette Budskab,

tog han strax afsted, og bad sine Staldbrodre drage til

Thinget, da han nok vilde have et saa stort Folge, at'

det vilde blive uvist om Grønlænderne kunde faae
/

Bugt med dem. Kolbein og Ketil traf snart hinanden,

og oplagde Raad sammen; begge vare de dygtige

Mænd. De toge da afsted, men Veirliget var dem til

Hinder, dog kom de endelig og havde et talrigtMand-

skab, men ikke saa mange Folk som de havde

gjort Regning paa~7
. Saaledes kom de til Thinget.

Soklce Thorerson var allerede kommen der. Han var

en viis og bedaget Mand, og blev hyppig valgt til

at behandle Rettergangssager. Han gik til Kolbein

og Ketil, og sagde til dem, athan vilde soge al opnaae

Forlig; uJeg byder mig til ,” sagde han, uatpaa«

kjende Sagen mellem eder, ogskjont det kunde være

vanskeligt nok for mig, ved det Einar er min Son, saa

skal Kjendélsen dog falde saaledes ud, som det synes

mig og andre vise Mænd at være billigt.
1
’ Ketil sva-

rede, at han troede, atjhan og hans Medforbundne

vilde forfolge Sagen til dens lovlige Fuldbyrdelse,

men ikke derfor forsværge atindgaae Forlig; udog

har man behandletos temmelig haardt, men vi have

hidindtil ikke været vante til at lade os kue .

11

Sokke

OrAnlnndfi higtorielii Mindesmærker. 2 Bind. (45)

I
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Jeir munu ekki jafnt at vigi standa, ok kvaé

uvist at Jeir fengi meiri sæmd, Jo liann dæmdi

ekki. Kaiipménn gengu at domi
,

ok haffti Ketill

mal frami a liond Einari. på mælti Einarr:

Jat mun viSa spyrjast, ef Jeir bera oss 'hér

målum, ok gekk at dominum, ok lileypir

upp ok fengu Jeir ekki haldit. på mælti Sokki:

kostr skal enn Jess er ek bau§ at sætlast, ok

gera ek um målit. Ketill kyeftst ætla, at Jat

mundi nu ekki verSa
,

er leggr til yfirboéa

Jat, er Jo er hinn sami ujafnaSr Einars um
Jetta mål, ok skildu at Jyi. En Jvi komu kaup-’

menn ekki or Vestri- bygS til Jings, at Jå var

andviSri
,
er Jeir voru bunir meS 11 skipum. En

at mi8ju sumri skyldi sætt gera å EiSi. på komu

Jeir kaupmenn vestan, ok logSu at viS nes

nokkut, ok bittust Jeir Jå allir saman, ok åltu

Stefnu. på mælti Kolbeinn, at ekki skyldi svå

liær hafa gfengit um sættirnar, ef Jeir lieféi allir

samt verit: en Jat Jikki mer nu rå§
,

at ver

farim allir til Jessa fundar ineft slikum faungum

sem til eru; ok svå var at Jeir foru, ok leyndust i

leynivogi einum skamt frå biskupsstolinum. pat bar

saman at biskupsstolinum, at lirmgSi til håmessu,

ok Jat at Einarr Sokkason kom. Ok er kaupmenn-

irnir lieyrSu Jetta, jå sogSu Jeir at mikla skyldi

gera virSing til Einars, athrfngja skal i mdt honum,

ok kvåSu slikt mikil endemi, ok urSu illa vi8.
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svarede, at han troede at deres Antal, naar det kom
til Kamp, ikke vilde være lige, ogat det var uvist at

deres Hæder blev storre, om han end ikke kom til at

paakjende Sagen. Kjobmændene gik til Retten, og

Ketil indklagede for den sin Sag mod Einar. Da
sagde Einar: uDet vil rygtes vidt omkring, at de har

anfald t os med Sogsmaal.” Han gik derpaa til Retten,

og adsplittede den, saa at de Fremipede ikke kunde

komme til Orde28
. Da sagde Sokke: uEndnu skulle

I kunne vælge de Kaar, jeg for har tilbudet, og ind-

gaae Forlig, paa den Maade, at jeg paakjender Sa-

gen”. Ketil svarede, at det var hans Mening at det

ikke kunde tages i Betragtning, uhvad du vil byde os

som Erstatning, da Einars voldsomme Ubillighed i

denne Sag dog stedse bliver den samme.” Saaledeso o

skiltes de den Gang ad. Kjobmændene kunde ikke

komme fra Veslerbygden til Thinget, af den Aarsag,

at Modvind indtraf, da de vare seilfærdige med deres

tvende Skibe. Ved Midsommer29 skulde, efter Aftale,

et Forl ig indgaaes paa Eide30
. Da kom Kjobmændene

vesten fra, og ankrede vedel Næs; de traf der alle-

sammen hinanden og holdt fælles Stevnemode. Da

sagde Kolbein at det for ikke skulde have været saa

nær ved Forlig, hvis de havde alle været samlede,

men det tykkes mig nu raadeligt, at vi alle drage til

dette Mode med al den Udrust ning som kan haves”,
4

og dette blev sat i Værk,men de toge afsted, og skjulte

sig i en afsides Vig kort fra Bispestolen
;
det trafind

paa een Gang at der ringedéstil Iloimessepaa Bispe-

(45*)
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Ketill mælti: verSit ekki illa viS pettn, pviat sva

mætti at berast, at petta yrSi at likliringingu, a'Sr

kveld kæmi. Nu komu peir Einarr, ok settust

niSr i brelcku einni. Sokki let fram gripi til

virSingar, ok på er til gjalds voru ætlaftir. Ket-

ill mælti: pat vil ek at vi§ Hermundr KoSrans-

son virftim gripina. Sokki kva§ sva vera skyldu.

Simon, frændi Ozsorar, syndi å ser upektar svip,

6k reikaSi bjå, meSan gripa gjaldit var sett.

SiSan var framborin spångabrynja ein !
forn.

Simon mælti på: svivirSliga er slikt boSit fyrir

slikan mann sem Ozsur var, ok kastaSi brynj-

unni å vollinn å burt, ok gekk upp at peim, er

peir såtu i brekkunni. Ok er pat så peir Græn-

lendingar, på spretta peir upp, ok horf8u for-

brekkis ok i moti honum Simoni
,
ok pvi næst

gekk Kolbeinn upp bjå peim, er peir orfSu
1

all-

ir frå, ok slæst å bak peim, ok for einn frå sin-

um monnum, ok var pat jafnsnemma at liann

komst å bak Einari, ok lijo meS oxi milli lierSa

honum, ok Einars ox kom i bofu8 Simoni, ok

fengu båSir bana sår. Einar mælti er liann féll:

sliks var ,at von. SiSan ljop por8r fostbroSir

J

) orfju er her aabenbare det samme som det nysanforte

horffSu
;

end et tydeligt JBeviis paa den i Oldskrifterne saa tidt

forekommende vaklende Skrivemaade ;
saaledes elideres ellers h

undertiden foran Vocalen\ at p og t afvexle
, midt i Ordene

(hvor det sidste dog er rigtigst) er mere bekjendt .

i
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stolen, og at Einar Sokkeson kom dertil. Da Kjob-

mændene horte det, sagde de at Einar vederfores en

stor Ære
,
naar der ringedes med Klokkerne for at

tage imod liam31
,
og sagde at sligt var en stor Skam,

samt ytlrede deresVrcde derover. Ketil sagde: u
r

lager

kun dette ikke saa ilde op, thi det er vel muligt, at

dette kunde blive til en Ligringning, inden Aftenen

kommer. 1
’ Dernæst kom Einarmed sit Folge; de satte

sig ned paa Skraaningen af en Bakke. Sokke freni-

lagde forskjellige Losore til Vurdering, bestemte til

Erstatningen32. Ketil sagde: uJeg onsker, at Her-

mund og jeg skulle vurdere Godset.

11
Sokke tilstod

det. Simon, Ossurs Frænde, gav sig en fortrædelig

Mine, og vankede deromkring, medens Losorels Al-

hændelse gik for sig. Dernæst blev et gammelt Plade-

pandser baaret frem. Simon sagde da: uDet er et

skjændigt Bud for en saadan Mand som Ossur var
,

kastede Pandseret bort, ud paa Sletten, og gik op ef-

ter til dem der sade paa Skrænten. Da Grønlænderne

saae det, sprang de op og vendte ned ad Bakken mod

Simon
;
dernæst gik Kolbein op forbi dem, da de alle

vendte sig fra, og angreb dem i Byggen, i det han

ganske allene gik bort fra sit Mandskab, og det var

lige i det samme at han gav Einar bagfra etHug mel-

lem Skuldrene og Einars Oxe rammede Simons Ho-

ved, hvorved de begge fik dødelige Såar. Einar sag-

de, da han faldt: u
Sligt kunde man vente

11

. Dernæst

lob Thord, Einars Fostbroder, til Kolbein, og agtede

at hugge ham ned, men Kolbein svang sig hastig
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Einars at Kolbeini, ok vildt hoggva liann, en

Kolbeinn snaraSist viS honum, ok stakk fram

Oxar hyrnunni, ok kom i barkann por8i
,

ok

liaf6i hann pegar bana. Si8an siær i bardaga

me3 peim. Biskup sat lija Einari, ok andaSist

liann i knjam honum. • Steingrimr hét ma8r, er

pat mælti
,

at peir skyldu gera sva vel at bcrj-

ast ekki
,
ok gekk a milli me8 nokkura menn;

en hvori'rtveggju voru sva o8ir at Steingrimr var

lag8r sver8i gegnum i pessi liriS. Einarr andaS-

ist uppi a brekkunni viS hu3 Grænlendinga.

Ok nu ur8u menn sarir mjok, ok komust peir

Kolbeinn til skips me3 III sina menn vegna, ok

foru si8an yfir EinarsfjorS til SkjalgsbuSa; par

vøru kaupskipin, ok voru pa mjok i bunaSi.

Kolbeinn kva8 i liafa gjorzt nokkura rostu, ok vil

ek ætla at Grænlendingar uni nu ekki belr viS enn

a8r. Ketill mælti: sannyrSi gafst per, Kolbeinn,

sag8i hann, at ver mundim heyra likhrmgina,

a8r ver færim i burt, ok ælla ek at hann Ein-

arr sé dau8r borinn til kirkju. Kolbeinn kve8st

lieldr pannig liafa at stutt. Ketill ' mælti
:

pess

er von, at Grænlendingar muni sækja varn fund;

ok kalla ek ra8, at menn haldi a buna8i sinuni

eptir faungum, ok sé allir a skipum um nætr;

ok sva ger8ii peir. Sokki harmaSi mjok pessi

ti8indi, ok ba8 menn fulltingis, at veila ser vigs-

gengi-
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mod ham og stak ham med Oxebladets skarpe Spidse

lige i Struben, hvorafban strax fik sin Dod. En haard
O '

Træfning opstod dernæst mellem dem. Biskop-

pen sad lios Einar, som opgav Aanden i lians

Skjod. En Mand, ved Navn Steingrim33, bad (de stri-

dende Flokke) at de skulde gjore saa vel at ophore

med at slaaes, ogsogte, med nogle Mænd, at skille

dem ad, men begge Parter vare saa rasende, at Stein-

grim blev gjennemstukket med et Sværd i Stridens

Hede. Einar dode oppe paa Skrænten ved Grønlæn-

dernes Teltbod. Nu fik Folk store Saar, men Kolbein

oc lians Folk naaede Baadene med 3 af deres Flok,
O

som vare bievne ombragte; de toge derefter over

Einarsfjorden, tilSkjalgsboder34

;
der laae Handels-

skibene, som da med Iver bleve tiltaklede. Kolbein

sagde (til Skibsfolkene) at det varkommet til et alvor-

ligt Slagsmaal uog jeg vil troe at Grønlænderne nu

ikke ere bedre fornoiede med Udfaldet end de vare

forben
1
’. lietil sagde: uDu kom til at sige et sandt

Ord, Kolbein”, sagde ban, uat vi nok skulde bore

Gravringningen, forend vi tog bort, og jeg tænker at

Einar er blevet baaren dpd til Kirken.” Kolbein sva-

rede: at ban havde nok sogt at hjælpe dertil. Ketil

sagde : Det er at vente at Grønlænderne vjlle hjem-
O U /

soge os; jeg anseer det for raadeligt at Folk berede

sig derpaa efter Evne, og at alle bolde sig ombord

paa Skibene om Natten.” Det gjorde de ogsaa. Sokke

tog sig disse Begivenheder meget nær, og opfordrede

\
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t

Sætt Grænlendi'nga ok kaupmanna.

G. Halir hét ma8r; hann bjo at Solarfjoll-

um, vitr maSr ok goSr bondi
;
hann var i liSi

me8 Sokka, ok kom siSast meå sinu lifii; hana

mælti til Sokka : ekki vænlig lizt mer Jan ætlan

at leggja smaskipum at storskipum vi§ slikan vi3-

buna5, sem ek hyggr at Jeir munu liafa, en ek

veit ekki, liversu traust liS er Ju hefir, en allir

vaskir menn munu vel gefast, en hinir munu'
hlifast meirr, ok verSa hofuSsmenn fyrir Jat upp-

gefnir, ok liorfir Ja enn Jungligar vorr mala-

lutr enn a5r; nu synist mer raSj ef menn skulu

at leggja, at eiSar fari fram, at hverr maSr

skyli annat hvårt hér falla e$r hafa sigr. En
vi$ Jessi orS Halls dignuSu menn mjok. Sokki

mælti: ekki munu ver Jo skil ja viS Jetta at

usett
1

se malunum. Halir kve8st mundu leita um
sættir milli Jeirra, ok kallaSi a kaupmenn ok

mælti: livart skal mer fritt at ganga a fund y3v-

arn. peir Kolbeinn ok Ketill svara, at honum
skyldi fritt. Sfåan hitti hann Ja, ok let nauSsyn

at malum væri sett
2

eptir slik storvirki. peir

kvåftust nu hunir i viS hvoru sem aSrir vildi,

kvåSu af Jeim landsmonnum alian Jenna ujafn-

a8 staSit hafa: en nu er. Ju synir sva mikla goS-

Rimeligyiis ellers almindeligst udtrykt ved usætt eller osætt.

*) eller .sætt (jfr, strax ovenfor).
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Indbyggerne til at komme sig til Hjælp i den forestaa-

ende Kamp.

Grønlændernes og Kjobmændenes Forlig.

6. EnMand lied Hall; han boede paa Solar-

fjelde
35

,
en forstandig og dygtig Bonde. Han

var i SokkesTrop, ogkom sildigst til den med sine

Folk. Han sagde til Sokke: Jeg venter ikke noget

godt Udfald af dit Forehavende, at udruste Baade til

Anfald paa store Skibe
,
med saadan Rustning, som

jeg troer de ville anbringe til deres Forsvar, men jeg

veed ikke, hvor paalidelige dine Folk ere
;
allekjække

Mænd ville staae sig tappert, men de andre ville skaa-

ne sig selv, og derfor ville Altforerne snarere udmat-

tes, men da vil det see endnu morkere ud for Udfaldet

afvore Sager, end forhen
;
det forekommer mig saa-

ledes atvære raadeligt, hvis Angrebet skal skee, at

man med Ed hoitidelig forpligter sig dertil
,

at hver

Mand enten skal falde her eller vinde Seier.
11

Ved dis-

se Halls Ord bleve Folk me^et forsagte. Sokke sag-o o o

de:. uVi skulle dog ikke saaledes skille os ved dette

Anliggende, at Sagerne blive uforligte.” Hall lovede

at ville prove paa at stifte Forlig mellem dem. Han
raabte ombord til Kjobmændene : Staaer det mig

frit for at komme til eder ?’
1

Kolbein o«* Ketil svarede,O 7

atdetstodliamfritfor. Dernæst gik han til dem og

forestillede dem Nodvendiglieden af at deSager hleve

hilagte som foraarsagedes af saadan Stordaad. De
svarede, at de nu vare belavede paa althvad do andre

havde i Sinde, men at alle disse Voldsomheder vare
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girnd pa unu ver pvi, at pu gerir i milli vor.

Iiann kveftst eptir pvi gera inundu, ok dæraa

er honum syndist réttligast, hvorsu sem hvorurii

b'kaSi. SiSan var petla fyrir Sokka borit. Hann

kveSst ok mundu una umdæmi Halls. Kaup-

menn skyldu um nætr at buriaSi sinum vera, ok

kvoSu Sokka ekki annat Uka, en peir yréi i

burtu sem fyst, en ef peir seinka bunaS sinn ok

gera mer skapraun i pvi, på er vis van at

peir skulu bdta lausir, ef peir verSa tekniiv

Nu skildu peir at pvi, ok var a sattar fund

kvefiit. Ketill mæl ti : ekki liorfir skjotliga buii-

aftr vorr, en vistafaung pverra lieklr, ok er pat

mitt ra<5, at leita eptir vistunum, ok veit ek

livar sa ma$r byrr, er mikinn mat a, ok kalla

ek ra8 at sækja eptir. peir kvo8ust pess al-

bunir. Si'San lupu peir upp eina natt fra skipum,

XXX manna saman, allir vapnaSir, ok komu at

bænum, ok var par autt allt. porarinn hét bondi

sa, er par bjd. Ketill mælti : ekki hefir mitt ra§

vel gefizt; ok fara siSan i burt fra bænum ok

ofan a leiS til skipa, ok var par hrisott, er peir

foru. på mælti Ketill: syfjar mik, sagSi hann,

ok verS ek at sofa. peir kvo8u pat ekki mjok

råSligt, en po lagSist hann niSr ok sofnaSi, en peir

såtu yfir. Litlu siSarr vaknaSi liann, ok mælti:

mart hefir fyrir mik borit, livat mun varSa,

pott ver kippim upp hrislu pessi, er liér er und-

ir hof8i mer. peir kipptu upp hrislunni, ok var
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udsprungne fra Landets Indbyggere; udadunudog

viser en saa stor Velvillie, ville vivære fornoiede der-

med, at du mægler Sagen mellem os.” Han erklæ-

rede sig villig dertil, samt til at domme saaledes som

det forekom ham rettest, i hvad end nogen afPar-

terne kunde synes derom. Dernæst blev dette fore-

bragt Sokke; Han erklærede sig ogsaa fornoiet med

SagensPaakjendel.se ved Hall. Kjobmændene skulde,

selvom Natten, fremme deres Skibes Udrustning, thi

man sagde at Sokke ikke var tilfreds med andet, end

at de forfinede sig bort saasnart som muligt, umen

hvis de forsinke deres Afreise og saaledes opirre mit

Sind, kan de vist vente at falde, som Fredlose, hvor

de end kunne træffes.” De skiltes saaledes ad, og et

Mode blev berammet til endeligt Forlig. Ketil sagde

:

Det seer ikke ud til at vi snart kunne blive seilfærdi-

ge,men vortForraad paaFodemidler tager af, hvorfor

jeg vilraadetil at opsoge Levnetsmidler, thi jeg veed

hvor en Mand boer som har Overflod afMadvarer,

og hos ham vil det blive bedst at afhente det.” Skibs-

folkene svarede at de vare fuldkommen beredte der-

til. Dernæst lob de en Nat fra Skibene, 30 Mand sam-

men, alle bevæbnede og kom til den omtalte Gaard,

men der var alt tomt og ode. Den Bonde, som boede

der, hedThoraren. Ketil sagde da
: uMit Anslag har

her ikke faaet det bedste Udfald.” De vendte tilbage

fraGaarden, og begave sig paa Veien ned til Skibene.

De gik gjennem et Krat. Da sagde Ketil':
uJeg bliver

sovnig og maa lægge mig til at sove.” De andre sagde
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par undir jaråhus mikit. Ketlll mælti: vitum

fyrst, hvat liér er fånga. peir fundu par lx

slåtrgripa ok xii vettir srnjors, skreiS mikla.

Vel er pat, sagSi Ketill, at ek liefi ekki villt

uppborit fyrir y§r. Nu fara peir til skips meS

feing sinn. Nu liSr at såttar fundinum, ok

komu hvorlr tveggju til pess fundar, kaupmenn
ok landsmenn. på mælti Hallr: su er såttar-

gerS min ySvar i milli, at ek vil at å standist
/ ••

vig Ozsurar ok Einars, en fyrir manna mun
skulu koma sektir Austmanna at peir skulu liér

ekki eiga vist né væri; pau vig skulu ok jofn

vera, i Steingrnns bonda 1 ok Simonar, Kraks

Austmanns ok porfinns Grænlendings, Vigbvats

Austmanns ok Bjarnar Grænlendings, poris ok

porSar. Nu er einn ubættr vorr maSr er pdr-

arinn heitir, omegSar maSr, liann skal fé bæta.

Sokki kva5 ser pungt geråir lika ok sva oSrum

Grænlendingum, er pannig for um mannjafnaS.

Hallr kvaSst ætla at par muni po staftar nema
hans ummæli

,
ok vi8 pat skildu peir. SiSan

rak is at, ok pakti alla fjOrSu, ok hugSu Græn-

lendingar på gott til, ef peir mætti taka på, ok

peir færi eigi sva burt sem mælt var; en viS pat

sjalft at månaSar motiS kom, på rak i burt alian

*) Dette, her anvendte
,
Udtryk

,
syne?, at vise, at denne Stein-

grim var bosat
} og tillige IIuusfader

}
i Gronland.
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at det var ikke særdeles raadeligt, men alligevel lagde

lian sig ned og sov ind, men de sade imidlertid om-

kring barn. Kort efter vaagnede lian og sagde:
Ct
Jeg

har sect meget i Dromme; det er ikke af Veien at vi

rykke den Busk op som staaer ved mit Hoved.
11 De

rykkede Busken op og saae da et stort Jordhuus36

derunder. Ketilsagde
: uLad os forstsee, livadFangst

vi kunne gjore lier.
11 De fandt der 60 slaglede Ivrea-

ture,12 Vætter (960 Pund) 37 Smor ogen stor Deel tor-

ret Fisk. u
Det er vel,’

1

sagde Ketil, uat jeg ikke liar

forebragt eder nogen falsk Angivelse.
11 De toge til—

baae til Skibene med bvad de havde faaet. Imidlertido

nærmedes Fredsmodet, paa hvilket baade Kjobmæn-

dene og Landets Indbyggere indfandt sig. Da talte

Hall saaledes: a
Folgende Forlig stifter jeg mellem

v

eder: Jeg vil at Ossurs og Einars Drab gaae op mod

hinanden, dog saaledes, at formedelst den Forskjel
' ••

som var mellem disse Mænd, skulle Ostmændene

være fredlose, saa at de ikke maae have Næring eller

Ophold her. Disse Drab skulle og gaae lige op mod
• •

hinanden: Steingrim Bondes og Simons, Ostmanden

Krags og Grønlænderen Thorfinns, Ostmanden Vig-

hvats og Grønlænderen Bjorns, Thorers og Thords.

End er der een blandt vore Mænd, for hvis Drab in-

gen Boder ere erlagte, nemlig Thoraren, som efter-

lod mange uforsorgede Born, og det skal erstattes

med Penge.” Sokke yttrede, at denne Kjendelse

var baade ham og andre Gronlændere meget imod,

naar de Faldnes Drab saaledes skulde gaae lige op

!
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l'sinn, ok gaf kaupmonnum burt af Grænlandi,

ok skildu vi3 pat. peir komu vi3 Noreg. Kol-

beinn lia fSi ‘ haft einn hvitabjorn af Grænlandi,

ok for me8 dyrit å fund Haraids konungs gilla,

ok gaf honum
, ok tjaSi bann fyri konungi,

liversu pungs lilutar Grænlendingar voru af ver8-

ir, ok færSi på injok f rog. En konungr

spur8i annal si8ar, ok polti bonum Kolbeinn

hafa fals fyrir sik borit, ok komu eingi laun

fyrir dyrit. Si'8an hljop Kolbeinn i flokk me8

Sigur8i slembidjakn, ok gekk inn at Haraldi kon-

ungi gilla, ok veitti bonum averka. Ok si8an

er peir foru fyri Danmork, ok sigldu mjok,

en Kolbeinn var a eptirbåfci
,
en ve8r hvast, på

sleit frå båtinn, ok druknaSi Kolbeinn. En peir

Hermundr komu til Islands til ættjarSa sinna.

Ok lykr par pessi sogu.

ANMÆRKNINGER.
x

) Gronlands fordum mest beromte Gaard, Erik Rodes

siden hans Sons og Sonnesons
,
samt end senere Skjald-

I

Helges Bopæl, hvorom vi henvise til det Foregaaende,

især den nærværende Fortællings Indledning.

2
) Han regjerede da ene over Norge, men forhen i

Fællesskab med sine, da afdode Brodre, Eystein og Olaf;

(alle Kong Magnus Barfods Sonner). /

3
) Han var (siden li04) de nordiske Rigers Erkebiskop,

den forste af dem som residerede i Lund. Norge (med

Island, Gronland o* s. v.) fik forst 1152 sin egen Erke-

4
) Nu kaldet Holtsdros

,

som Udlobet af Holtsaaen.
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imod hinanden. Hallsvarede, at han troede dog at
i

hansKjendelse i Sagen maatte staae ved Magt
;
og saa-

ledes skiltes de ad. Derefter drev Is til Kysten, og

spærrede alle Fjorde, saa at Grønlænderne glæ-

dede sig ved detflaab at kunne faae fatpaa de Frem-

mede, haar de ikke kom saa hurtig afsted, som det

var blevet aftalt; men lige ved Maanedsskiftet38 drev

hele Isen bort* og Kjobmændene fik god Vind til at

seile bort fra Gronland, og fiorlode da dets Ky-

ster. De kom til Norge. Kolbein havde havt en Hvid-

bjorn med sig fra Gronland, ogbragde Dyret med sig

titKong Harald Giile, for hvem han androg at Gron-

lænderne fortjente en svar Tugtelse, og bagtalte dem

ret ivrig, men Kongen fik siden andet at vide, saa at

han ansaae Kolbein for en falsk Angiver, og gav barn

intet til Betaling for Dyret. Derpaa lob Kolbein over til

Sigurd Slembedegns Flok, overfaldt Kong Harald

Giile i hans Bolig og tilfoiedeham etSaar. Da Trop-

pen siden seilede forbi de danske Kyster i en skarp

Kuling med stærk Fart, var Kolbein paa en Skibs-

baad paa Slæbetoug, men det gik i Stykker, og Kol-

bein druknede der39. Hermund og hans Mandskab

kom til Island til deres Slægt og Ejendomme40
. Saa-

ledes slutter denne Saga.

Det har og ellers forhen været brugt som Handelshavn,

ved hvilken man endnu seer Tomterne af Kjobmændenes

Huse. ^Olafsens og Povelsens Beise gjennem Island, II,

1036).
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s

) Saaledes Laides endnu dette Bygdelag, i det nuvæ-

rende Rangaavalle Syssel, i Islands Sunderamt.
6
) Ligeledes endnu et Bygdelag isamme Syssel og Amt.

7

) Paa Rangaavalle, i det efter dette Bygdelag opkaldte

Syssel, endnu et af Islands bedste Pragstekald. Forend

Biskop Arnold forlod Island, reiste ban til dets Althing.

Jfr. Indledningen.

8
) Her havde Freydis

,
(Erik den Rodes Datter) og

hendes Mand fordum boet. Der holdtes ogsaa Landets

almindelige Thingj see ovenfor I, 210, 265-266, samt II,

328,411.
9
) Nærværende Beretning synes at vise

,
at dette for-

dum beromte Isbjerg, Hvidserk, liar ligget langt borte fra
• •

Grønlands Ostbygd, og er vel overhoved eet af de mær-

keligste Hjælpemidler til at udfinde- dets sande Beliggen-

hed, hvorom mere paa sit Sted i det Følgende.

10
)
Her synes et Ordspil at ligge til Grund for Dram-

mens Udtydning, da bjorg (neutr.
piur.) baade betyder

Bjerge eller store Klipper og (som Jæminin. sing) Bjerg-

ning, Redning. En lignende Udtydning af samme Art, af

een af Kong Sverrers Dromme, fortælles i hans Sagas 42de

Capitel (Fornm . Sdgur VIII, 107, Oldnord. Sager VIII, 73-

74) hvor Ordspillet og den derpaa grundede Forklaring

tyder derhen at Ordet eldast baade betyder at asteges el-

ler koges over en Ild” og at uældes” eller ublive gam-

mel.”

11
) Efter Ordene: et Skib, forsynet med (udskaarne)

Hoveder.
1

2

) Af disse Udtryk synes det som om dette Gods er

blevet behandlet som fundet, men ikke som Vrag. Det

er rimeligt at de gjeldende grønlandske Love, om begge

Slags Ting, have lignet samtidige islandske, efter hvilke

Finderen tilkom Hittegodset
, naar ingen Eier meldte sig

i 3 Aar efter at det var blevet oplyst paa hvert Aars

/ i
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Althing ('Grågåsj Kaupab, 0 Gap. Udg. I, 403, Landabr.b,

ot Cup., U elg. 11, 351-52), men et strandet Slubs Eier

bunde gjore Fordring paa det og dets Ladning, blot med

Undtagelse af det som Forstrandseieren eller andre Ved-

kommende havde udbetalt deraf til Begravelsesomkost-

ninger (til Kirke og Præst) for de Lig, som vare op-

drevne paa eller tilligemed Vraget (samme Bogs 71de

Gap. Udg. Il, 387-391). Jfr. ovenfor II, 442-443.
1 3

) Her ere vel et Par Ord (som antyde at denne Kol-

bein var Skibets Furer) ved en Skrivefeil udeladte af Tes-

ten. Snorre Sturlesdn kalder ham Kolbein Thorljotson

af Batalder (Batalldri) ; Bataldur lied en Gaard paa Ha-

deland, som maaskee var hans Odeis'gods.

1

4

) Om denne Islænder henvise vi til Indledningen

her ovenfor S. 674 o. f.

1

5

)
Jfr. ovenfor Anm. 12 samt nedenfor Anm. 28.

De af Biskoppen anfbrte grønlandske Love vare maaskee

egentlig et Slags Kirkerets-Statuter, hvilke han selv, som

Landets furste Biskop havde indfort / eller (som det længe

var Tilfældet med de islahdske Biskopper) kun pro vet paa

at indfore der i Landet.

,6
)
Her vil Biskoppen skyde Skylden paa Godsets Fin-

dere, Sigurd Njalsdn og hans Skibsfolk, eller gjore dem

til (Bispestolens eller Domkirkens) Hjemmelsmænd for den

betydelige Sjælegave m. m.

17
)
Nemlig, som det synes Gronlænderne (at hvis de

vare stedte i Norge, som disse Fremmede i Grdnland,

vilde det falde hine vanskeligt at anlægge der, i lignende

Tilfælde, noget Sogsmaal mod Nordmændene). Origina-

len er her noget 'tvetydig eller vanskelig at forstaae.

18
)
Denne Mand forekommer ikke lur i Fortællingen;

han synes at have været en ung Nordmand af en ansee-

lig Slægt. Jfr. det om ham i Indledningen anfdrte.

19
) Denne Manpl har formodentlig været en Grunlæn-,

CJronlandi historiske Mindesmærke/ 2 Hind.
i
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der, som (af lians Tilnavn at slutte) var ndie bekjendt

med Drivisens sædvanlige Gang i de Farvande, og derfor

har staaet de fremmede Sdfarende bi, som en Art af Lods.

Jfr. herefter Anm. 33. Torfæus har antaget ham for en

af de fremmede Kjobinænd, men balder ham, (maaskee

ved en Trykfeil) lis -Grim, (inter mercatores unus quoque

nominatur 'Isagrinius) 1. c. S. 227. Dog nævner han S.

235 Manden ved sit rette Navn (Steingrimus).

20
) Denne ellers nu, saavidt vi vide, ubehjendte Gaard

••

(Ki5aberg)

,

synes at have ligget i Osterbygden. Dens

Navn betyder: uKidenes Bjerg” eller uKlippe.” En Gaard

kaldet KlSafell (af selvsamme Betydning) ligger i Kjosen

(Kjose Syssel, Islands Sonder-xAmt).

2 O Een af det gamle Grdnlands mest beromte Gaarde.

liggende i Elnarsfjorden, see ovenfor II, 31S o. fl. 409.

At en Annexkirke da var opfort der, see vi af det Fol-

- gende. Mærkelig nok nævnes den ikke i Flatobogens

Fortegnelse over Grdnlands Kirker, som herefter paa sit

Sted vil blive indfort. Kirkemesse (i ældre Dansk Kirke-

misse og Kærmisse, Tydsk Kirchmiss, Kirms o. s. v.) kald-

tes i de kathoiske Tider en Kirkes hoitidelige Indvielse,

og derefter en Fest som jiaa samme Sted og Dag aar-

lig pleiede at holdes til dens Erindring.

22
)

Eller, nærmere efter Ordene, satte frem.

23
) Synes og at kunne oversættes: satte sig ned Ved

Bordet.

24
)
Sandsynligvis har Biskoppen, efter hans Anskuelse

af Sagen, her mest taget Hensyn til Stedets og Tidens

Hellighed, da han selv for (skjont maaskee kun under fire

Oine) havde erklæret, at Ossur med Rette havde for-

brudt sit Liv.

25
) Her ere Textens Udtryk temmelig dunkle. Tale-

maaden uat synge over et Lig” betegner endnu i Island

den christelige Begravelsesmaade overhoved.
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2r
’) Ved disse og de paafdlgende Udtryk synes det at

tilkjendegives at Ketil Halfson, efter Ossurs Dod, har paa-

taget sig at udruste og fore hans efterladte Skib.

27
) Hermund og hans islandske Skibsfolk lade til at

være, tillige med mange af Kolbeins egne Skibsfolk,

denne Gang bievne tilbage. Kolbein har vel og, for des-

mere at skynde sig ,• med nogle faa Mænd begivet sig i

en Baad til denne Sammenkomst med Ketil, da hans og

Hermunds Kjdbmandsskibe ikke vare seilfærdige, og kunde

derfor, da de tillige siden hindredes af Modvind, ikke

komme til rette Tid.

28
) Dette Einars Forhold (jevnfort med hans Samta-

le med Biskoppen S. 698) synes at yise hans Frygt, for

at Nordmændene, ved ordentlig Rettergang, maatte, efter

de gronlandske Love, vinde Sagen.
29

) Midsommer indtraf da, efter islandsk Tidsregning,

hvilken Grønlænderne paa den Tid vistnok ogsaa have

fulgt, omtrent midt i Juli Maaned.
30

) Dette Stedsnavn forekommer ellers ikke, saavidt

vivide, i. det gamle Grønlands Historie. At Stedet laa nær

ved Garde, see vi af det fdigende. Navnet Ei5

,

Eide,

(gammel Svensk Ed) betyder endnu en smal Land- eller

Jordstrimmel, mellem to Vande, som forbinder to Land-

strækninger med hinanden.

31
) Paa den Tid pleiede man, ved almindelig Klokke-

ringning, kun at modtage Konger, Fyrster eller hoiere

Prælater, som paa en særdeles hbitidelig Maade.

32
)
Eller den Mandebod, som skulde erlægges for Os-

surs Drab.

33
)
Formodentlig den samme Mand som ovenfor næv-

nes Iis-Steingrim (Isa-SteingrimrJ, der da for havde op-

holdt sig hos de Fremmede som deres venskabelige Led-

sager, og derfor nu gjerne vilde forlige dem med sine

Landsmænd.,

(46 *)
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34
)
Dette Sted er nu, saavidt vi vide, ellers ubeltjendt;

det har rimeligviis faaet sit Navn aF en Mand, der, (li-

gesom adskillige Nordmænd paa den Tid) bar Navnet

Skjalg, og af de Boder, som han, maaskee For Handelens

Skyld, havde opfort der paa ,Stedet, som overhoved nu

maae soges ved en Havn, der i Oldtiden kunde rumme

tre store Kjobmandsskibe.
%

35
)
Een aF det gamle Grdnlands største og mest be-

kjendte Gaarde: see ovenfor II, 506.

36
)
Eller, med andre Ord, en dyb og rummelig I(jel-

der.

37
) Yæt (Vætt) er en gammel Vægt, endnu brugelig

i Island, paa SO Skaalpund.

38
)
Det er uvist om herved skal forstaaes, enten a)

Nymaane, b) Maanedsskifte efter oldnordisk eller og juli-

ansk Tidsregning eller c) Udløbet aF en Uge- eller Kalen-

dermaaned, der var blevet bestemt som den sidste Termin

for de Fremmedes Bortreise
,

til hvilket Fortællingens

Udtryk her synes at pege.

39
)
Hvad der her Fortælles om Kolbeins Andeel i Ha-

rald Gilles Mord og lians eget Endeligt stemmer ganske

overeens med Snorre Sturlesdns Beretning i Hhr. 1. c. III,

325 og 337. I Fornmanna-Sdgur (hvor han og kaldes

Kolbein Thorljotson af Hadeland) fortælles de samme

Begivenheder VII, 214, 333, 342 (i Haandskriftet Mor-

kinskinna skrives det fulde Navn, ved tvende SkriverFeil,

paa forskjellige Maader). Om disse Begivenheders Tids-

bestemmelse have vi bemærket noget i Indledningen

(ovenfor S. 673).

40
) Saavel om Hermunds, som om Ketil Kalfsons senere

Skjæbne, henvise vi til Fortællingens Indledning.

0
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XIX. UDTOG AF RAFN SVEIN-

BJORNSONS SAGA.

Denne, af Heltens Samtidige, fortalte Saga (om-

handlet i Sagabibliotheket I, 2o6-24.:>) 1 er for en stor

Deel
,
men dog ikke ganske

,
samt egentlig kun udtogs-

viis, indfort i Sturlunga-Saga. Den er vistnok, saaledes

som vi nu have den
,

forfattet af den beromte Sturla

Thordson (eller Thordarson), den yngre, men det er vel

mueligt, at han dertil har benyttet sig af skriftlige For-

arbeider af een af de to ,Mænd blandt Rafns nærmeste

Omgangsvenner, som vi ret strax komme til at nævne,

qg i al Fald maa han af dem, ved mundtlig Overleve-

ring, have erholdt mange af de i nærværende Levnets-

beskrivelse rneddeelte Efterretninger. De nævnes begge

i nærværende Brudstykker. Den ene, Præsten
r

I komas

Thorarensbn, blev ofte (efter sin Moder, som længe varen

meget agtet Enke) kaldet Ragnheides Son. Ilan var i tre-

die Led beslægtet med Vatnfjords Hovding, Ra(n Svein-

bjSrnson, og borte saaledes ,
efter den Tids Begreber, til

den samme Stamme. Han synes og, idetmindste fra Aaret

1202 af, da han fulgtes med Rafn og Biskop Gudmund

Areson paa deres Udenlandsreise, at have været Rafns

fortroligste Ven og Ledsager. Paa den anden Side var

han gift med Halla, Sturla Thordsons Halvsoster ,
og

J

) Den hoilærde Forfatter udtrykker sig saaledes: « t
Sagaeu

selv citeres af Sturle Tbordsen i Sturlunga-Saga, 2 pattr.” See

Udgavens T, 106~107, hvoraf det dog erfares, at Citatet ikke

er af Sturla selv, men er tilfoiet af den slorc Sturlunga- Sagas

sidste Omarbeider, som har
<t
inddeelt den i Boger (ftættir),”

hvorimod denne ikke utydelig angiver Sturla som Forfatter til

Rafn Sveinbjdrnsdns Saga, og andre saadanne, der omhandle

Tildragelser, skete efter Biskop Brands Dod. Jvfr. ovenfor I,

G5 o. f.
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roses af ham som en særdeles god og ypperlig Mand.

De Efterretninger, som haves om ham, ere temmelig fuld-

stændig samlede af Hans Finsen, i Noterne til det oven-

meldte sildigere islandske Obituarium (Script. Rer. Dan.

med. ævij T. VIII, p. 555-56), hvori hans Dodsdag ansæt-

tes til 7deMai; dog mangler der Dodsaaret, som efter An-

nalerne var 1252. Den anden Mand var Sturla Baard-

sdn, Sturla Thordsons Fætter, men beslægtet i tredie

Led med Rafn
,
og lige til dennes Ddd een af hans tro-

fasteste Folgesvende. Han var en iklte uheldig Digter,

og var, som det synes, viet til Diaconus. Desuden var

Thord Sturlesdn, vor Forfatters Fader, een af Rafns bed-

ste Venner, og saaledes vel ogsaa een af Biographens paa-

lideligste Hjemmelsmænd. Til disse kan nok ogsaa reg-

nes Gisle Marcusson, Broder til den Magnus Marcussdn,

som her ommeldes og som allerede i sin Manddomsalders

fdrsteAar udvandrede til Gronland. Gisle, som blev en me-

get gammel Mand, var stedse een af Sturlungernes ivrig-

ste Tilhængere og Omgangsvenner; han ddde den 15de Juni

1258; see ellers om ham Script. Rer. Dan. med. ævi VIII,

55S. Om hans Fader, Marcus Gisleson, vide vi ^
' at han

allerede afgik ved Ddden
,

efter nærværende Saga, den

3die November, i Aaret 1196. Jvfr.ovenfor.il, 633, saa-

velTexten, som Anm. 1. Selve Forfatteren Sturla Thord-

sdn (eller Thordarson) er meget mere bekjendt; om ham
have vi anfort adskilligt ovenfor I, 29-31, 65, 69-70,

504. Hans Levnet er udforlig beskrevet paa Latin af

Finn Johnsen Hist. eccL Isl. I, 108, 110-111, og ellers

foran den af Sturla forfattede Hakon Hakonsons-Saga

(Hkr; V, XVII-XXVI); jvfr. Amtmand Bjarne Thorstein-

sons Fortale til Sturlunga-Saga (1 D. 1817) S. VII-XI.

Her bemærke vi kun, at Sturla Thordson fodtes Aar 1214,

nltsaa et Aar efter Rafn Sveinbjornsons Dod. Han blev

cn Omgangsven ikke alene af Rafns ovenmeldte Venner,
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men ogsaa af lians fire Sonner, fra hvilke han vist har

havt adskillige Underretninger om deres Faders Levnet,

og med hvilke han, under SigvatSturlesons Anforsel, deel-

tog i Slaget ved Orlygstade 123S, hvor to af dem faldt for

Seiervinderen Gissur Jarl
,
men Sturla selv blev taget

til Fange.

Det her meddeelte Stykke udgjor vel kun en Episode

af den vestfjordske Hdvding Rafn Sveinbjdrnsons Saga

og derfor indskrænke vi os her til at meddele folgendc

kortfattede Efterretninger om dens egentlige Helt. Han

har formodentlig været fodt henved 1170, paa Eyre (el-

ler Ore) i Arnarfjorden, hvor han siden boede. I sin

Ungdom blev han oplært til Præst og reiste udenlands

til Norge, Orkenderne, England, Spanien, Italien og flere

sydlige Lande. Da han kom hjem, lod han den geistlige

Stand fare, men giftede sig med den ovenfor (II, 175)

nævnte Hallkatla Einarsdatter (der nedstammede Ira den

for Grønlands Historie og ældste Beskrivelse hoist mærk-

værdige Thorgils Orrabeinsfostrc) og blev ved hende Stam-

fader til en yderst talrig, endnu i Norden blomstrende

Slægt, til hvilken disse Liniers Forfatter ogsaa horer.

• Rafn havde udenlands lagt sig efter Lægevidenskaben

men langt fra ikke for Fordeels Skyld, da han aldrig tog

nogen Betaling for dens Uddvelse, men tvertimod under-

holdt og pleiede (tit meget længe) de trængende
,
Syge,

der tyede til ham, i sit Huus, paa sin egen Bekostning.

Mod mange gjorde han ellers vel, og deriblandt en (i det

folgende Stykke ommeldt) Thorvald Snorreson, hvem han

husede, forsorgede og hjalp frem, da han var i trange

Kaar, men siden kom Thorvald til Rigdom og Anseelse,

da han blev Rafns Nabo-Gode, i hvilken Anledning han

ofte kom i Strid med ham, skjont Rafn stedse paa den

ædleste Maade gav efter og viste sig villig til Forlig.

Tilsidst lonnede Thorvald sin Yelgjorer Rafn med en saa
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sort Utaknemmelighed , at han i Fasten 1213 overfaldt

liam i lians Hjemstavn om Natten med væbnede Folk, og

satte Ild paa hans Gaard. For at ildn ikke skulde afbrænde,

og Uskyldige ikke omkomme, overgav Rafn sig til Thor-

vald, som strax lod ham skille ved Livet og udplyndrede

hans efterladte Bo l

. Denne Udaad blev længe deref-

ter hævnet af Rafns efterladte Sdnner, som ved et lig-

nende Overfald skilte Thorvald Snorreson ved Livet 1228.

Den her omhandlede Viga-Hauks, eller Hauk Orm-

sons Udvandring fra Island til Gronland er sandsynlig-

viis skeet i Aaret 1207 eller 1208. Hans Svoger, den

ovenmeldte Magnus Marcusson, har da enten gjort ham
Folgeshab, eller ogsaa, noget senere, efter Hauks Raad el-

ler Indbydelse, grebet til den samme Beslutning.

Til Grund for vor Text af det følgende Uddrag have

vi lagt et Papiirs Haandskrift, tilhorende den Arnæ-Mag-

næanske Samling, som Nr. 4S7 i 4to, skrevet af den be-

kjendte Asgeir Johnsen. Foran Sagaens Begyndelse har

Arne Magnusen skrevet disse Ord: t(Ex membrana regia/*

samt vedheftet en Forklaring, skrevet med en anden Haand,

hvor det bevidnes: at en foran til Foiet Collationering er

skeet efter en anden ældre Afskrift fra den samme Codex.

Denne saaledes paa en Maade dobbelte Afskrift betegne vi

') Ved dette Ran bemægtigede Thorvald Snorreson sig mange

Kostbarheder, hvilke Rafn vistnok tildeels havde erhvervet paa

sine Reiser i det sydlige Europa. Deriblandt har rimeligviis

været den skjdnne Kobberlove af Bronce, hvilken Thorvald og

hans Hustru Thordis (Snorrc Sturlesbns Datter)
,
efter en Ru-

neskrift, indgravet paa et (som det synes) forben blank Vaa-

benskjold, baaret af Loven, siden gave til Vatnsfjords Kirke,

Gud og den hellige Kong Olaf til Ære. Dette hoist mærkværdige

Stykke (som i sin Tid tilborte Skule Thorlacius og lians Son

Borge) bevares nu i det Kongelige Museum for nordiske Oldsa-

ger paa Christiansborg Slot.
.

1
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her med A< Desuden have vi benyttet folgende Haand- .

shrifter.

B) En mig, Finn Magnusen tilhorende, ikke gammel

Afskrift, skrevet lier i Kjubenhavn og af mig her kjdbt

paa en Auction. Paa Titelbladet foregives den at være

skrevet efter den Arnæ-Magnæanske Membran 557 i 4to,

men, ved at eftersee denne, erfaresat den iblandt andet kun

indeholder Begyndelsen af Rafn Sveinbjornsons Saga, og

enkelte liere Fragmenter. 1 Arne Magnussens Tid har

den heller ikke været her complet, da hans egenhændige

Indholdsliste kun angiver eet eller liere Brudstykker af

samme. De
,
som nu forefindes

,
indeholde intet af vor

Text.

C) En Papiirsafskrift med Asgeir Johnsens Haand, i

den Magnæanske Samling, Nr 154 i 4to og

D
)
Ligeledes, skreven af John Erlendsen, Nr. 155, 4to,

ere begge ligelvdende med A,

E) Nr. 552, i 4to, skrevet af den beromte Bjorn John-

sen paa Skardsaa
,

mest fra samme Kilde som B, dog

med nogle Afvigelser; den maa dog uden Tvivl betragtes

som den vigtigste Repræsentant for den ovenmeldte mag-

næanske Membran, forsaavidt som den ikke mere haves.

F) Nr. 560, C, skrevet i Island, omtrent 1707, men

er defeet, og har kun noget lidet af vor Text.

Da endeel af det her Meddeelte ogsaa indeholdes i

Sturlunga-Saga eller Islcndinga- Saga hin mikla (see oven-

for I, 65 o. f.) have vi jevnfort den i forskjellige Exempla-

rer, som ere saaledes betegnede:

St.) Den trykte Sturlunga-Saga (med de til den med-

deelte Varianter).

M) Et, med Hensyn til Indholdet, usædvanlig fuld-

stændigt Haandskrift af Sturlunga-Saga, tilhorende mig,

Finn Magnusen (forsk jelligt fra det af mig til Benyttelse



730 UDTOG AF RAFN SVEINBJoRNSoNS saga.

ved den trykte Udgave udlaante), skrevet, som det synes, i

Island i det 16de Aarhundrede.

Mbr. De betydelige Membranfragmenter af samme

]VIarkiis hét maSr, hånn var Gislason porSar-

sonar Ulfssonar. GuSriSr hét mo8ir Markuss;

hun var Steingrimsdottir. Ingibjorg hét kona

Markuss, [hun var dottir Odds af Sondum or

DyrafirSi
1

. pau Markus ok Ingibjorg [bjoggu i

Saurbæ ti RauSasandi, ok 2

attu tvo sonu ok eina

dottur, sva at or barnæsku kæmist. Gisli hét son

peirra enn ellri, en
3

Magnus [enn yngri
4

,
en

Hallbera dottir. Loptr hét son Markuss; liann

var
5

laungetinn. RagneiSr hét mo8ir hans; [hun

var Bjarnardottir
6

. Markus var bupegn go8r ok

mikill atfer3arma8r. Hann for utan
,

ok lét

hoggva [i Noregi kirkjuviS go8an
7

;
si8an for

hann ut lnngat, ok kom i AustfjorSu", ok gaf

kirkjuviSinn allan Siginundi Ormssyni
9

;
sti

kirkja slendr nu austr a Valpj6fssto8um. Sig-

mundr var pa
10

mestr hofSfngi i AustfjorSum.

[SiSan for Markus 11
vestr a Rau8asand til bus

sins
,
ok bjo par lengi si8an i go8ri virSingu.

Markus var eigi go8or8sma8r, ok var po 13
me8

ollu rikr
14

i héra8i sinu. Sva lét hann bæ sinn

*) fra [ udel. B. 2

) fra [ flutti sik af Sondum i Dyrafirfti

ok til Saurbæjar a Raufcasandi, ok bjuggu Jar; fau, flyttede fra

s Sande i Dyrefjorden til Saurbæ paa Rodesand og boede der,

de
}
By

E. 3
) udel. B, E. 4

) udel. B9 E.
s

) eigi Ingibjargar

son; hann var, ikke Ingeborgs Son i han var
,
till, B, E. 6

) fra

!
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Saga, som endnu haves i den Arnæ-MagnæanskeManuscript-

samling under Nr. 122, i Folio.

En Mand lied Marcus, Son af Gisle, Son af Thord,

Son af Ulf. Hans Moder lied Gudrid Steingrimsdatter.

Hans Kone hed Ingeborg, en Datter afOdd fra Sande

i Dyrefjorden. Marcus pglngeborg boede iSorbai paa

Ilodesand 1
. De havde toSonner og en Datter, som

overlevede Barndomsalderen. Deres ældre Son hed

Gisle,men den yngre Magnus
;
Datteren hed Hallbera.

End en Son afMarcus hed Lopt; han var en Slegfred-

son; hans Moder hed RagneideBjarnedatter. Mar-

cus varen formuende og særdeles driftig Landmand.

Han reiste udenlands og lod i Norge hugge godt Byg-

ningstommer til en Kirke
;
derefter seilede han hid til

Landet og kom til en Havn i Ostfjordene; der skjen-

kede han Sigmund Ormson Kirketommeret; den

Kirke, som er opbygget deraf, staaer endnu der ost

paa, paa Valthjofsstade2. Sigmund varpaa den Tid

den scorste Hovding i Ostfjordene
3
. Derefter drog

Marcus vest efter tilsin Gaard paa Rodesand, og

boede der længe siden i en hædret Stilling. Marcus

var vel ingen Ovrighedsperson, men havde dog en af-

gjorende Indflydelse paa det Herred,hvori han boede,

Han lod opfore saa store Bygninger paa sin Gaard, at

dens Huse vare ligesaa gode som paa de, i den Hen-

[ udel . B, E, ) fra [ ser kirkjuvifii, B
, E. 8

) vift (i) G3ut~

avik, ved (til) Gautevig
,
till B,E .

9
) udel. 7i, £, 1 °) udel. Bt

E» 1 *) fra [ Marcus rei$ upi vorit, B, E, 1
-) udel, B, E,

li
) fa, dej B

,
E. ,4

) kyrr, stille, rolig, B, E.
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husa storkostliga
,

at lians bær var svå liusa'Sr,

seni J>eir er bezt voru husaSir
1

i VestfjSrSum.

Si8an andaftist Ingibjorg
,
kona Markuss, ok eptir

hennar andhit for Markus i brott af land i, ok let

hoggva i Noregi kirkjuviS goSan. Hann for"

su8r til Roms, ok er hann for sunnan [frå Rom 3

,

keypti hann klukkur goSar i Englandi, ok liaffii,

pær me$ ser i Noreg. , SiSan for hann til Is-

lands ineS kirkjuviSinn [ok klukkurnar
4

;
ok er

hann kom ut hingat, let hann gera kirkju gofug-

liga å RauSasandi, ok til peirrar kirkju gaf hann

klukkurnar ok [Olafs skrin
3

er hann liafdi ut

haft; su kirkja var si&an vig§ guSi almåttkum*

ok heilagri
7

Mariu drottningu. Eptir åndlåt Ingi-

bjargar var Markus oglaSr
8

laungum [af liug-

trega peim 9

er liann liaf5i [af hennar andlåti
10
....

(på er Markus å RauSasandi var veginn)

voru peir Gisli ok Magnus born at aldri....

Loptr bjo nokkra vetr å RauSasandi siSan,

ok varSveitti bu
11

bræSra sinna, til pess er peir

liofSu aldr til [at taka viS fjårvarSveizlu sinni
12

. ...

MaSr hét [Haukr er kallaSr var
13

Viga-Haukr,

son Orms Fornasonar
14

;
liann var norSlenzkr at

ætt
,s

. Hann kvongaSist [vestr å RauSasand’
6

,
ok

;
,

. ,
:

' /

') udel. B, E.
2

) gekk, gik, B, E, 3
) udel. By E,

4
) udel.

B, E, s
) fra ] skrin pat, det SkritiyBy E. 6

) til dyrSar
, til

Ære, By E. 7
) sælli, den salige

, B, E. 8
) okatr, B, E. 9

) fra

[ ok angrafti hugtregi honum, B, E.
,0

) fra [ eptir hana, B ,

E. 11
)

fe, Gods, B, C.
t7

) fra [ vifr at taka, B,E. Det hele
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seende, ypperste Gaarde i Vestfjordene. Derefter

dode Ingeborg, Marcus’s Hustru; efter hendes Dod

reiste ban ud afLandet, og lod (paa ny) i Norge hugge

godt Bygningstommer til en Kirke. Han reiste syd-

paa, til Rom, og da han kom tilbage derfra, kjohte

han gode Klokker i England, som han bragte med sig

til Norge. Siden seilede han til Island med Kirketom-

meret og Klokkerne, og da lian var kommen hertil,

lod han opfore en herlig Kirke paa Rodesand, til hvil-

ken Kirke lian gav Klokkerne og det Olafs- Skrin4
,

som han havde bragt med sig. Den Kirke5 blev siden

helliget den almægtige Gud og den hellige Maria

Dronning0
. Efter Ingeborgs Dod var Marcus jevnlig

sorgmodig af den Hjertesorg som hendes Afgang

voldte ham7
. ...

(Da Marcus paa Rodesand blev ombragt) vare

hans Sonner Gisle og Magnus Born afAlder9

Lopt boede nogle Aar paa Rodesand, og fore-

stod sine BrodresBo, indtil de havde opnaaet den Al-

der, atdekunde forvalte deres egenFormue.. ..

En Mand hed Hauk, bekjendt under Tilnavnet

Viga-Hauk (eller Hauk Drabsmand); han var Orm

FornesonsSon, og nordlandsk af Herkomst. Han gif-

tede sig vesterpaa, paa Rodesand, med Hallbera,

Stykke fra Uddragets Begyndelse hertil udelades af Sturlunga .

1

3

) udel
,
Mbr.j B .

14
) forna , A (for Fornas(onar) maa efter

B antages for en Skriverfcilt

1 ’) kvni, ]\lbr M, 1

6

) fra [ i Vest-

fjorftum, E. ^
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15
å

\ 7

fékk Hallberu, dottur Markuss Gislasonar, [ok for

pångat vistafari til Lopts
1

.

på er Gisli Markusson var * fulltiSa [at al-

dri
5

, på beiddi hann Lopt
3

at gjalda fé pau er

[hann liaf8i at varfiveita, er
4
peir Markussynir"

* åttu, ok Loptr [galt féin af hendi, svå sem Gisli

beiddi, bæ8i
6
lond ok lausa aura

7
. Nu er Loptr

var slaftfestulaus, på for hann 8
nor8r[i Dyrafjorft

9

å Myrar; par bjo så [ma8r er Maugr
10

hét
11

;

[hann var å gomlum aldri ok au8igr at fé
1

'; hann

var*
1 pingmaSr Rafns, ok åtti hann

14
måla

[Myra landi
16

. Loptr keypti landit [at Maug

svå at liann spur8i eigi Rafn at, ok for pagat

bui sinu. Vi'ga-Haukr ræSst [pagat til. fylgSar
18

meS Lopti å Myrar. [Nu er Rafn spurSi at Loptr

var kominn å Myrar bui sinu
19

, på mislikaSi

Rafni [vi8 Lopt um i0
landskaupit [ok bugeyrS

21

,

pvi at
72

Loptr var håva8ama8r mikill ok odæll,

[en phigmenn Rafns voru nåbuar Lopts, [ok

hug8u eigi gott til
23

;
haf8i Loptr ok nolckvat

24

tygilig
25

or8 vi8 Rafn ok pingmenn hans; kvezt

[eigi undir pykkja
26

hvort peim 27
pætti [vel e8r

illa
28

hans byg8. på [samna8i Rafn liSi
,

ok

l )fra [ E. 2
) udel, Mbr.,M.

3
) broSur sinn, till, BtMbr.

St. 4
) fra [ udel. B,Mbr, s

)
Magnus, B, il/, Mbr.} bræ$r, till.

B, M. 6
)
/Va/’greiddiGisla, B

,
Mbr*

7
) fe, B, Mbr.-, |>vi at Loptr

var laungelinn, fordi Lopt var en Slegfredson', till. St, fra

[ Loptr for, By Mbr

.

*) udel. B. ,0
) Mogr, B, St. »*) fra

[ Maugr, cr fyrr var getifc, B. 12
) fra [ u. B, M, Mbr. 1

3

) fra

[ udel. B
,
St. '*) Rafn, Mbr. ,5

) till. B, B,St .
; p ]iar lacuna

pro raalla, rigtigere main, Mbr., B, M
}
St, l6

) landinu, B f Mbr.
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Marcus Gislesons Datter, og flyttede derhen, ti] sta-

digt Ophold, hos (liendes Halvbroder) Lopt.

Da Gisle Marcusson var kommen til sin Loval-

der, forlangte han at Lopt skulde afhænde til ham
det Gods som han havde bestyret og tilhorte de Mar-
cus-Sonner. Lopt afhændede dette Gods, baadefast

og lost. Da Lopt nu ikke længer havde noget vist Til-

holdssted, tog han nord paa, til Gaarden Myre i Dyre-

fjorden9
. Der boede en Mand som hedMOgur; han var

gammel afAlder og meget rig. Han var Rafns Thing-

mand10

,
og Rafn havde Losningsret til Gaarden Myre.

Loptkjobte Gaarden afMogur uden at sporge sig for

hos Rafn, og flyttede sit Bo dertil. Viga-Hauk tog

Tjeneste hos Lopt paa Myre som hans Folgesvend.

Nu da Rafn horte at Lopt var flyttet til Myre med sin

Huusholdning, blev Rafn misfornoiet med hans

Gaardkjob og Besættelse, thi Lopt varen megeturo-

%°S8'jenstricllo Man(3, men Rafns Thingmænd vare

Lopts Naboer og ventede sig intet godt afham. Lopt
havde ogsaa udladt sig med storagtige Ord om Rafn

og hans Thingfolk, og sagde at det var ham ligegyl-

digt, enten de syntes vel eller ilde om hansOphold der.

Da samlede Rafn Folk, og tog til Myre med et talrigt

1 7)Maugi,22} fra [udel. B
, 67., Mbr., M. l8

) fra [ udel. B
, St.,

Mbr. ,9
) fra [ udel . B, St., Mbr.

20
) fra [ udel. B, J)Jbr.,M.

2 l )udel.E.

2 2
) udel B,St.,J\Jbr.

~ z
) fraforste [ u- E,M

; fra næst-
sidste [ udel . B, St. -

24
) udel. Mbr.,M. Alt det foregaaende af

nærværende Uddrag mangler i F. 2S
) Ol^gilig

^ haanlige
, Bf

trodsige
, C,E, F,M,St.

2 6
) aldreigi hirfca, slet ikke bryde

sig om, Bt St.,Albr.,M. 27
) bonum, ham, B. 2

") fra [ gd6 e*r
ill, E, F.

\
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for* a Myrar me8 fjolmenni. på kom par por-

valdr Snorrason [me8 VI menn 2

,
ok [baué Rafni

liS sitt, ok gekk i flokk Rafns
3

. Siftan [leituSu

menn
4 um sættir [milli peirra

5

,
en Loptr var

tregr [til sætta vi8 Rafn
6

. på fora peir Rafn til,

ok veittu å hrott læk peim er inn féll i husin [å

Myram 7

;
[ok er peir hoféu pat geyrt

8

, på grun-

aSi på Lopt, at peir mandu ætla at [bera at Hus-

um eld ok
9

brenna bæinn. på tok Haukr at leita

um sættir, ok pat var8 at [lyktum, at peir sættast

å pat
10

,
at Sighvatr Sturluson

11
skyldi geyra [å

milli peirra Rafns ok Lopts
12

. Eptir penna fund

yfiSust peir Loptr 13
vi8 porvald, fyri pat er

hanri haf5i [gjorzt berr
1
*

i liSveizlu vi8 Rafn
15

.

[Eptir penna alburS gaf Rafn porvaldi go8a

breiSoxi
16

silfrrekna [ok karskepta
17

,
åfir peir

skildusl å Myrum, ok mæltust på enn vel vift
18

.

Of sumarit eptir, å alpingi, [geyrSi Vi'ga-

Haukr hlaupafar 19
til porvalds, ok lvjo milli herSa

f + \

honum, en porvaldr [skeyndist
20

elgi

"

1

,
pvi at

liann var \ brynju. på hjo Haukr til forunauts

porvalds, pess er Teitr hét ok var son Årna
22

rauSskeggs; [pat hogg kom å hond Teiti å

1

) fra [i&r Rafn, B9E,F9Mbr.tM. 2

) fra [ udel. B. mcS setta

roann, selv sjette
, F,F9M» 3

) fra [ gekk i lift meft Rafni, B. 4
)

var leitaft Mbr

.

s

) udel. Mbr9M. °) fra [ udel, St. 9M\ fyri, 7?, )

udel. Mbr. «) fra [ u del, 13. M9St.
9
) fra [ udel. B t

Mbr.
I0

)

fra [ sætt, B, >«) udel. Sf. l2
) fra [ meft feira, B, Mbr.

,3
)
ok Haukr, og Ilauk, till. B, St.} Mbr. |it

) udel. B9 jE*

1

5

) fra [ gjort liftveizlu Ratni, B. 1

6

)
oxi, B

9 F. 1

7

)
har-
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Folge. Thorvald Snorreson kom ogsaa der med 6

Mand, tilbod Rafn sin Hjælp og* forenede sig med hans

Trop. Derpaa forsogteman at tilveiebringe et Forlig

mellem de Stridende, men Lopt var utilboielig til at

forlige sig med Rafn. Da greb Rafn og hans Folk til

det Middel, at de afledte Vandet fra den Bæk som faldt

ind i Husene paa Myre11

;
da de havde gjort dette, for-

modede Lopt at de vilde stikke lid paa Husene og

brænde Gaarden af. Da begyndteHank at prove paa

Forlig, og dette kom tilsidst saaledes i Stand, at Sigvat

Sturleson12 skulde afgjore Sagen mellem Rafn og

Lopt. Efter dette Mode fattede Lopt og hans Tilhæn-

gere Nag mod Thorvald, fordi han offentlig havde

viist sig som Rafns Medforbundne. 1 Anledning af

disse Tildragelser skjenkede Rafn Thorvald en Oxe

med Solvbeslag og smukt Skaft11
,
forend de skilles

fra hinanden paa Myre, og de talte saaledes endnu

venskabelig med hinanden.

Næste Sommer paa Althinget overfaldt Viga-

Hauk Thorvald pludselig, og gavham et Hug midt

paa Skulderen, men Thorvald blev slet ikke saaret,

da han havde en Brynje paa. Da hug Hauk til Thor-

valds Ledsager, som hedTeit, en Son af Arne Rod-

skæg. Hugget rammede Teits Haand over Haandle-

det, og man ansaae Saaret i Førstningen for ubetyde-

skepta, B,(J

;

bjarskepta, (bjartskepta ?) Variant ved M ; fra [ w.

E,F. lH
) fra andet [udel, B, St„ Mbr. l9)fra [\\6p Haukr,

St, Mbr.
2
°) særfiist, jE, F, 7 ')fra [ var« ekki sdr, B, Mbr.

5i
) Arnors (urigtigt) B.

GronlandH hiatoriwke Mindesm irriter. 2 Bind.
(47 )
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hreifann, ok var [kallat
1
eigi mikit

2
sår, en liond-

in féll si8an af lionum i hreifanum
3

, [på er por-

valdr
4
Bjarnason

5
skyldi græ8a hann 6

. A pau

mal var [par pegar
7
sæzt å pinginu", en pat kom

upp siSan
,

at peir Loptr ok Gisli hoISu Verit i

fjorråSum vi3 porvald, ok peir hefåi lieitit at halda

upp fébotum fyrir Hank, ef hann [hef Si unnit a

porvaldi. En er Loptr vissi at [porvaldr haf8i

eigi skcinzt
10

, på vildi hann eigi febotum
11 upp

halda, [sem peir hof8u lieitit; sva geyrSi ok Gisli ?

en Hauki potti peir [eiga at efna mælt mål vi$

sik
14

,
par er liann liafSi råSit til porvalds, pott

hann lief&i eigi skeinzt
15

. på syndist Lopti o varligt

yera ser at sitja i DyrafirSi fyrir ofriSi porvalds, ok

fyri pvi for liann å burt brått er
16 menn kvomu

af pingi
17

,
su8r um land

10
til Eyjolfs goSa

19
por-

steinssonar
20 mågs sins, [fo8ur Ålfdisar

21 konu hans"

ok var par um sumarit [ok ondver8an
23

vetr
4
.

En petta sumar for porvaldr vestr i DyrafjorS [til

leiSar
25

,
at vitja [fégjalda peirra

26
er gjaldast

skyldu
27

fyrir Hauk, [en féin kvomu par eigi fram.

på
28

beiddi porvaldr Rafn at liann [skyldi fara
/

*
) i fyrstu, i Førstningen, till. St ,

2

) fra [ Jat li tit, E, F.

3
) fra Jorstc [ ok li jo' a hondina, ok leysti af sitian i lSlili'&nura, B

,

Dlbr. 4
) porvarflr, E, F

.

5
) Bjarnarson, F. °) fra [ udel. B.

St.; fra tredie [ udel. Mbr .

7
)

udel. B, 8
) Jingi, B. 9

) fra

[ vinni, B, E, F; ynni, St.
}
Mbr. l0

) fra [
hann haf&i eigi

sakat, Dl, St.yMlr.
1 ‘) gjoldum, B, St., Dlbr. 1

2

) (her og tiere)

uppi, E}
St. 13

) fra [
udcl. B, Dlbr

.

1

4

) fra [
bæta ciga B;

Dlbr .
15

)
her udelades en aldeles overflødig Cjentagelse i A. ,6

)

4
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ligt, men siden faldt Haanden afManden i Haandle-

det, da Thorvald Bjarneson skulde læge Saaret. Den

Sag blev strax forligt derpaa Thinget, men sildigere

blev det opdaget, atLopt og Gisle havde staaet Thor-

vald efter Livet, og at de havde lovet at betale Pen-

geboder forHauk, hvis han havde overvundet (eller

saaret) Thorvald. Men da Lopt fik at vide at Thor-

vald ikke var bleven saaret, vilde hverken han eller

Gisle erlægge Pengeboderne, som de havde lovet,

menHauk meente al de burde staae ved deres ham gi v-

neOrd,da han havde anfaldetThorvald,skjondt denne

ikke var kommen til Skade derved. Da syntes Lopt

at det vilde være uforsigtigt for ham at blive længere i

Dyrefjorden, formedelst befrygtet Ufred fra Thor-

valds Side, og derfor tog han, da Folk kom tilbage

fra Thinget, hastig bort til Sonderlandet, til Goden

Eyolf Thorsteinson14
,
sin Svigerfader, som Fader

til hans Kone
,
Alfdis

,
og blev hos ham om Somme-

ren, samt noget ud paa Vinteren. Men i den Som-

mer drog Thorvald vest paa til Dyrefjorden, til

Leid-Tliinget, for at indkræve de Pengeboder, som

skulde erlægges for Hank, men der var intet at

faae. Da bad Thorvald Rafn at drage med sig tilo o

Myre, forat udplyndre Lopts Bo
,
fordi Pengebo-

fyrr er), E, F. ,7
) fra næstsidste [ udel. B. ,H

) lieifii, E
, F,

19
)
hins auftuga, den rige, 13; auSga, Mbr hins dfia, den Ra-

sende, St. ; udel E. zo
)

udel. B, Mbr. 21
) Valdisar ^ E, F,

22
) fra [ udel, B, Mbr.

2 *)fra [ udel . E.
1H)fra[ udel B-

Mbr.
2S

) Lopts, E, F ; fra [ udel B, Mbr.
26

) fjar pcss, B?

Mbr. 27
) skyldig B, Mbr. fra [ udel Bf

(47*)



740 UDTOG AF RAFN SVEINBJoRNSoNS SAGA.

meS1 liomim å Myrar at ræna [bu Lopts, fyri fat

cr fégjold kvomu eigi fram fyrir Hauk 2

,
en Rafn

vildi [eigi i feirri for vera
3

;
kveSst veita mundu

porvaldi til laga, [en eigi til olaga
4

;
[mælti at por-

valdr skyldi
5
sækja Lopt [til laga

6
eSr Gisla, um

fjorråS eSr fjårhald
7

, ok kvaSst veita lionum

mundu til fess.

Eptir fat
8

for porvaldr a Myrar, ok rænti

far morgu fe
9

,
ok lagSi åmæli til viS Rafn, er

hann vildi eigi [i feirri for vera
10

. [Offettarån

orti Heinrekr, fmgmaSr porvalds, visu fessa
11

:

Rikr
ia

frå ek at ræki,

rå8 er fat mikit dåSa

,

kynnist
13
kappgirnd manna,

kyr XX 14
af Myrum:

[nu liefir hrunbirkis
15

livartki

lilynr, veit ek å fvi skyni
16

,

plir mun kostrhans
17

kallaSr
18

kyr, né land å Myrum 19
.

Loptr kom 20
eptir jolin vestr å Myrar i Dyr-

afjorS, at råSi [Sigvats Sturlusonar [ok
21

Eyjolfs

porsteinsonar
22

. Ok er porvaldr frå [at Loptr var

’) fra C ^ær * Mbr. 2
) Jra [ J>ar, B, St., Mbr.

3
) fra [

f>at eigi, Mbr* 4
) fra [ udel. St., Mbr•

s
) fra [ haft hann, B,

Mbr

.

6
) udel, B

; at Itigum, Mbr. 7
) fegjold, B; fégjald, Mbr.

*) fra næstsidste [ udel. E, F. °) udel. St., Mbr. 10
) fra [

fara, F
, E ; fra andet [ udel. Mbr. l ')fra [ J>a var Jetta

kveftit, da blev dette digtet , Bt St, Mbr. 1

2

)
Rettet af Arne

Magnusscn, dog uden at udstryges, istedenfor rekkr, Mand
, som

ikke svarer til Halvrimet
,
rekkar, Mænd

,
B, St.; Rækir, Mbr

.

13
) kynnt, B. , 4

) fimtan, 1 synes at være XV i Mbr. **)
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derne ikke bleve betalte for Hauk, men Rafn vilde

ikke deeltage i det Tog; dog sagde han at lian

vilde understotte Thorvald i alt lovligt, men ikke i

noget ulovligt, samt raadte Thorvald at sagsoge

Lopt, eller ogsaa Gisle, efter Loven, for Mords

Anstiftelse eller lndesidden med skyldige Boder, i

hvilken Sag han lovede at ville yde ham sin Bistand.

Derefter drog Thorvald til Myre, og' ranede

der meget Gods,' samt foiede dertil Bebreidclser

mod Rafn, fordi han ikke vilde være med paa det

Tog. Om dette Ran digtede Henrik, Thorvalds

Thingmand, Folgende:

Den Mægtige, jeg spurgte,

i Raad og Daad sig viiste

:

fra Myre, fuld af Iver

han tyve Koer lod drive;

men Birkebrændets Klover

nu har, det vel jeg skjonner,

(hans Kaar man tunge kalder)

ei Koer, ei Jord paa Myre.

Lopt tog, efter Julen, vestpaa til Myre i Dyre*

fjorden, efter SiglivatSturlesons ogEyolf Thorstcin-

sons Raad. Da Thorvald horte at Lopt var kom-

men tilbage, samlede han Folk og drog til Myre

hrinbirkis, AV; hrumbirkis, M ; hyrbirkis eller lryibirkis, Mbr.
16

) skynjar, A/, l7
)
sa ,

Mbr

.

1S
) Denne Linie er skrevet af

Arne Magnussen selv ; kallast, A/. 1

9

) fra næstsidste
[
udel, D ;

fra tredie [ udel. E , F.
20

) fo'r >
reiste B, «S Mbr.; cnn

næsla vetr eptir, till. JR
f
F. 2I

) fra [ udel. B .
21

) rnags sins

B
f Sté) Mbr. ; fra ( udel. E, F.
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kominn a Myrar, samnafti hann lifti, ok for
1

a

Myrar 2
meft fjolmenni. Til peirrar farar spurftu

vinir Lopts, ok somnuftu
3

li5i, ok kvomu a Myrar, pa

er porvaldr var [par kominn
4

,
ok leituftu um sættir

[å milli peirra
5
porvalds ok Lopts. Ok fyri pvi

at
6
porvaldr så at Loptr [haffti par fleiri fulltmgs-

menn 7

, på [sættist hann vift Lopt 8

,
ok for

9
i brott

siftan
10

.
[Ok er hann var i brottu, på

11
treystist

Loptr eigi at vera a Myrum, [pvi at honum potti

einskis orvænt fyri porvaldi um tiltektir
12

. Loptr

for [pa til Rafns
13

a Eyri, ok [baft at hann skyldi

taka vift honum 14

,
kvaft S ighvat hafa sendt honum

orft til åsjår vift sik. [En i pann tiS var Sighvatr

mikill
15

vin Rafns. Nu fyri pvi at [Rafni var leitt

at kveftja nei vift peim er hans purfti, pa varft pat

af, at hann tok
16

vift Lopti. [pat sannar Guft-

brandr:

Betr [vill utlegs otra
17

opt, tok Rafn vift Lopti,

raun sannar pat, rennir

rausngjarn
18

hafa enn aftrir
19

.

Ok er porvaldr fra at Rafn liaffti tekit vift

J
) fra /"for hann, Mbr 2

) fra [ fat, fdr hann fangat, By

St. 3
) fegar, strax, till. E, F. 4

) nykominn, nylig kommen
,

B, St.j Mbr .
s
) udel. B.

6
) fra [ ok er, Mbr. 7

) fra [ var

ijolmennari en feir, B, Mbr.', en hann vætti (ætla$i) end han
ventede

, till. St. By F. 8
) fra [ sættust feir, B, Mbr. 9

) por-

valdr, B, Mbr. 10
) v flj pat, B .

X1
) fra [ s/San, B, E, F, Mbr.

,3
) fra [ udel. B, B

, F, St., Mbr. ,3
) fra [ udel. B, Mbr.

14
)

fra [ skorafli a hann til viSloku, B, F. IS
) enn mesti, den stor-
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med et stort Folge. Lopts Venner fik Nys om dette

Tog; de bragde og eu Trop til Veie, og kom til

Myre slrax efter at Thorvald var kommen dertil,

samt sSgte at stifte Forlig mellem Thorvald og Lopt,

Og fordi Thorvald mærkede, at Lopt havde flere

Velyndere der, da indgik han og et Forlig med

ham og tog bort derefter. Dog torde Lopt ikke

opholde sig længer paa Myre, da han ansaae Thor-

vald for at være i Stand til alskens Foretagender.

Lopt tyede da til Rafn, og bad ham om at tage imod

sig, under det Paaskud at Sigvat lod ham hilse

med den Begjering at tage ham i Beskyttelse, thi

paa den Tid var Sigvat en god Ven af Rafn. Nu

eftersom Rafn meget nodig vilde sige Nei til nogen,

som behovede hans Hjælp, blev det Enden herpaa,

at han tog mod Lopt. Det bevidner Gudbrand15
:

Bedre vil lit rundliaandet

Rafn, visselig, end andre

sig tee, Erfaring viser

det: han mod Lopt har laget.

Og da Thorvald spurgte at Rafn havde taget

ste, E, F. 16
) fra tredie [ sag'Si Sighvatr Sturluson licffii bcfcit

Rafn at veita ser asja; tok Rafn nii, Mbr, ; fra sidste [ J>å

var Sighvalr kallaSr vinr Rafns; tekr hann J)a, da llev Sigvat

kaldet Ilafns Ven ; han tog da, St, ; fra næstsidste [ Rafn var

gd$r vi$t6ku, J>a tok hann, E, F. l7
) Iler er en Lacune i Tex-

ten i p udfylder den med: u illigs otlra; (eller noget lignende)

so/n er aldeles uforstaaeligt, M har: Bet utlegis otra* l8
)

rettet efter Sandsynlighed ; rausgjarn, A, 19
) fra [ ok fdlti

far verd“a mikill manna munr meti feim, og syntes Folk at de

to Mænds Sindelag vareheelt forskjelhge, E} F.
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Lopti, på mislikaSi lionum viS Rafn sjå* tiltekja

fyrir opykktar sakir peirrar, cr milli peirra Lopts

var
2
. Eptir pat sendir porvaldr Rafni or8 at liann

skyldi koma til fundar
3

vi8 hann i DyrafirSi, a

pann bæ er a Granda lieitir. pångat kom Rafn

vi8 enn priSja mann, fyrr enn porvaldr, ok bei3

hans inni. Ok er porvaldr kom viS [muga manns 4

,

[pasendi hann orS Rafni, at hann skyldi
5

ut ganga.

pa geklc Rafn ut ok hans forunautar, [Tomas por*

arinsson
6
ok Sturla BårSarson

7

. på hof5u [peir

porvaldr* [skipazt fyri dyrnar ok geyrt kvi
9
at Rafni

ok forunautum hans
10

,
en porvaldr [sto8 stund fra

dyrunum, ok 11
hafSi [sverS i hendi ok brugSit

12
a

iniSjar sliftrår; [ok Rafn hvarf til hans, en porvaldr

tok kveftju hans, ok si$an settust peir ni8r ok hjol-

u$u, ok
13

porvaldi varS
14

eigi at orSum viS Rafn,

ok pat potti Rafni undarligt, ok eigi så Rafn eyr-

endi porvalds
15

vi8 sik i pvi sinni. [Afpeim fundi

for hvor peirra til sins heimilis
16

.

Loptr keypti si'San [bæ pann er
17

a RauSa-

sandi var
18

,
er a Stokkum hét

19

,
ok geyrfti par bu

*) p har sin. 2
) fra [ petta likar porvaldi illa, Thorvald

syntes ilde derom , Bt
St,f Mhr. 3

) mols, Mhr

.

4
) fra [

marga

incnn, p }
B

,
E, F,

St,, Mhr

,

s
) fra [

ok ba$ Rafn, B, E, F, St,,

Mhr

,

6
) A har hlot p. s,, som upaatvivlelig skal læses saale-

des} Ragnheifcarson
,
B, St,, Mhr; hvorved den samme Mand

dog menes, See Anm, 7

) fra [
udel, E, F, B

) fra [ menn por-

valds, Thorvalds Mænd, St, 9
) saal p, E, F; kurr, A, I0

)

fra [
gjort kvi af peim Rafni, B, Mhr, 1 0 fra [ udel, By Mhr,

,2
) fra [

brugfcit svertii, St., Mhr, ,3
) fra [ peir Rafn gengu

eptir kvinni ok at porvaldi $ Rafn hcilsatSi honum ok mynntist
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mod Lopt, da blev lian misfornoiet med denne

Handlemaade, formedelst det Fjendskab, som fandt

Sled mellem Lopt og barn selv. Derefter sendte

Thorvald Bud til Rafn, at ban skulde indfinde sig

til et Stevnemode med barn i Dyrefjorden, paa den

Gaard som kaldes Grande. Der kom Rafn selv

tredie forend Thorvald, og biede efter ham inde i

Husene. Og da Thorvald kom derhen med en

talrig Trop, sendte han Bud til Rafn at han skulde

komme ud. Da gik Rafn ud med sine Ledsagere

Thomas Thorarenson og Sturla Bardson16
. Da havde

Thorvald og lians Folk opstillet sig saaledes uden

for Doren ,
at deres Rækker indesluttede Rafn og

hans Ledsagere, men Thorvald stod noget fra Dor-

ren, og havde i Haanden et Sværd, som var halv-

veis trukket ud af Skeden. Rafn gik til ham, og

Thorvald besvarede lians Hilsen. Derefter satte dc

sig ned, og talte med hinanden, men Thorvald sagde

dog intet alvorligt til Rafn, hvilket forekom ham

underligt, og han indsaae den Gang ikke, hvad Thor-

vald egentlig havde villet ham. Fra det Mode tog

enhver af dem tilbage til sit Hjem.

Lopt kjobte siden en Gaard, som da var paa

Rodesand og kaldtes Stakkar, samt tog sin Bopæl

(scildwt) til lians, en, Rafn og hans Ledsagere gik, midt i Gele-

det,
til Thorvald Rafn hilsede ham og vilde kysse ham

} (give

ham Ilaanden
,
St.) men Thorvald, B, St., Mhr

.

,4
) nær, næ-

sten (intet) St., B
,
F. 1S

) udel. B ,
St., Mhr

.

,6
) fra [

udel

B, St., Mhr. 17
) udel St., M. 18

)
udel. St. M. I9

) lieitir, St.,

M; fra [ Stakka land a Rauflasandi, Stakke Marker paa Rode-

sand, B, Mhr.
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a. [pat ætluSu margir menn at Eyjolfrporstcinsson,

mågrLopts, mundi retta luta hans, ok peir Sunn-

lendmgar, fyri pingvistar sakir, rim rånit, vi§ por-

vald, en pat var8 eigi. på var kveftiu visa pessi:

Vist eru farnir flestir

fåluhests, it mesta

pott lySir hol biSi,

bræSendr at liarSræftum.

Menn eru sumir* sunnan,

slfkt spyrr ek opt, me8 Lopli,

ståla strångra ela

stefni råns at liefna
2
.

Vlga-Haukr ok Hallbera kona hans foru [i

brott af landi, fyrst i Noreg ok siSan
3

til Græn-

lands, ok potti [Ilaukr mikilmenni
4

,
[hvar scm s

liann kom; [Magnus Markusson for ok til Græn-

lands, ok kom [eingi peirra aptr*.

’) uden Tvivl rigtigere: scinir (seendrægtige$
langsomme) E»

2
) fra C udel* *$/*, Mbr* 3

) fra [ til Noregs ok fatian ,
B,

St„ Mbr% ; fa til Gautlands ok fa, siden til Gotland(Gulland) og

derefter til
, E, F. 4

) fra [ hann mikill matir fyri ser, B, Mbr,

;

hann mikill mannhafnar matir vera, Æ/. ; hinn mesti matir,

E, F. 5
) fra [ hvargi er, iSt. 6

) fra [ hvergi aptr si'tian, B.

ANMÆRKNINGER.
*) Denne Gaard (undertiden kaldet Bær) i det nuvæ-

rende Bardestrands Syssel, var i det 16de Aarhundrede be-

boet af Islands ypperste Hovding Eggert Hannesson; jfr.

ovenfor I, 143.

2
) Valthjofstade Kirke er nu en Anncx-Kirke fra Eidar

i Fljotsdalen, Norder-Muie Syssels- Provstie. Den har en

særdeles mærkelig Dor med udskaaret Billedværk og
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der. Mange meente at Eyolf Thorsteinson, Lopts

Svigerfader, og andre (Hovdinger) paa Sonderlan-

det, til hvis Thingmænd han horte, skulde skaffe

ham Ret i Sagen mod Thorvald
,

for det af denne

begaaede Ran, men der blev ikke noget af. Da

blev denne Vise digted:

Fra Vaabendaad er vante

Vistnok de fleste Kæmper,

om end, i Vaande, Venner

den værste Uret lide

;

nu sildig som jeg horer,

sig Mænd hos Lopt indfinde,

det Rovertog ham gjæsted

for snart, med Kamp, at hævne.

Viga-Hauk og hans Kone Hallbcra reiste ud

af Landet, forst til Norge17 og siden til Gronland.

Hauk ansaaes for en særdeles rask Mand, hvor han

end kom hen. Magnus Marcusson reiste ligeledes

til Gronland, og ingen af dem kom derfra tilbage.

Runeskrift m. m.
,
som menes at være fra Kirkens ældste

Tider (altsaa, som vi her erfare, det 12te Aarhundrede).

Sce Ant. Annal. IV, 363.

3
) Dette bekræftes af Biskop Pauls Saga 20 Cap. Flato- *

bogens o. fl. Annaler henffire hans Dod til Aaret 1198.

4
)
Den anden Recension har blot: et Skrin. Vor Texts

Benævnelse er ogsaa besynderlig; i al Fald menes et Skrin

til Relikvier eller andre Helligdomme, mulig af samme

Form og med sammeslags Zirater som det beromte Olafs

Skrin i Nidaros (eller Trondbjem).
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0 Denne Kirke er nu hun en Annexkirhe til Saudlauks-

dal. Intet af dens gamle Mærkværdigheder er nu tilbage.

6
) Maria, Jesu Moder, som ellers tit af Katholikerne

kaldes Himmelens, Himlenes eller Englenes Dronning.
7
) Her folger i Texten en Beretning om Marcus s Uenig-

hed med Bonden IngeMagnusson paa Hvalskjær i Patriks-

fjorden
,
som lod et Kapel (eller saakaidet Bedehuus) paa

denne Gaard forfalde, og nægtede at betale til Rodesands

Kirke det Pengebidrag, som den tilkom i samme Anledning,

m. m. og om Marcus’s Drab ved den samme Inge.

8
) Her udelade vi en anden Beretning om Folgerne af

Marcus Gislesons Drab, hvilket Lopt tildeels hævnede o. s. v.

9
)

Sande (Sandar) er endnu en Præstegaard med en

Hovedkirke, i Isefjords Syssel.

1 °) Ordet fiingmdSr (Thingmand) betegnede den Tid

i Island et Slags undersaatligt Forhold til een eller anden

Gode eller Hovding (i den Forbindelse, hvori Ordet her

forekommer).
1

1

) Formodentlig ved en dertil anbragt Vandrende.
12

) Sigvat Sturleson (den beromte Snorres Broder) var

den Gang een af Islands mægtigste Hovdinger.
1

3

) Dette er vistnok Originalens Mening, men det Epi-

thet, som forekommer om Oxeskaftets særegne Beskaffen-

hed, er uvist eller uforstaaeligt; jfr. Varianterne.
1

4

) Denne EyolfThorsteinson boede paa Ostre-Skard i det

nuværende Rangaavalle Syssel; at han har været Gode,

finde vi ikke andetsteds bemærket; mulig er Skrivemaaden

gofia, foraarsaget af en feilagtig Læsning, for h. ocSa (hins

o8a), da han bar dette Tilnavn (den Rasende eller meget

Heftige). Han var ellers ingen rig Mand, saa at han neppe

synes at have været i Stand til at komme sin betrængte

Svigerson, paa det fjerne Vesterland
,

til Hjælp. Der har

man dog ventet det paa Grund af hans Forbindelse med
de mægtige Hovdinger paa Odda.
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ls
) En ellers ubekjendt Skjald, formodentlig (efter Ud-

trykkene) i et stort og paa Sagaskriverens Tid meget be-

kjendt Digt. Mulig er han den samme Gudbrand Gestson,

der ommeldes for i den samme Saga, i Anledning af en

Drom, og en Vise som han saaledes havde hort synge.

16
) Om disse to Mænd, fra hvem rimeligviis mange af

Sagaens Efterretninger ere komne, see Indledningen.
17

) I et Par Haandskrifter siges Hauk og Hallbera at

have taget fra Norge til Gotland, og derfra til Gronland.

See Varianterne.

XX.AF BISKOPGUDMUNDARESONS,
KALDET DEN GODES LEVNETSBESKRI-

VELSE.

JXsNTrø mærkværdige Mands Levnet er, da han efter

sin Dod betragtedes som en Helgen, blevet beskrevet i

forskjellige Sagaer, der kun ldselig ere ommeldte i Sagabib-

liotheket I, 244-245, som tildeels indlemmede i den store

Sturlunga-Saga, om hvis Affattelsesraaade vi og her foran

(1, 65-70) have handlet, og af hvilken vi, i Afsnittet

XXIV af nærværende Hovedafdeling, endvidere komme
til at meddele enkelte Uddrag. Om Halvhelgenen Gud-

mund selv have vi da ikke synderligt at sige, og be-

mærke derfor kun at han var Biskop til Holum fra 1202

til 1237, samt blev efter Doden af mange, især i Island,

betragtet og dyrket som en Helgen, skjondt denne Dyr-

kelse kun blev paabuden for hans forrige Stift, mest af

Geistligheden, og at den af ham attraaede Canonisation

aldrig blev fuldbyrdet i Rom. Hans Navn findes i de Is-
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landske Almanakker antegnet ved den 16de Marts (end-

nu kaldet i Island Gvondardagr) og ligeledes i de Dan-

ske (dog kun fra henved 1700 Tallets Begyndelse af).

Følgende tre Hovedbearbeidelser haves af hans Saga:

en meget vidtløftig, som sandsynligvis er oprindelig for-

fattet af Sturla Thordson
,

hvis Fader Thord Sturleson,

var Biskop Gudmunds næsten eneste Ven blandt de is-

landske Magnater, men denne Saga synes dog at være

bleven betydelig forøget og derefter indskudt i den større

Sturlunga-Saga, efter hvad vi ovenfor (7. c.J have sdgt at

udvikle, af Abbed Thorstein Snorresøn, og denne hans

Bearbeidelse er da B)

,

eller Biographiens anden Hoved-

recension, hvorimod end en, aldeles særskilt, udgjdr C)

eller den 3de, forfattet af Munken Arngrim, om hvem

vi kun vide lidet andet, end at han, efter hvad man af

enkelte Beretninger i hans Skrift med Vished kan slutte

sig til, har levet sidst i det 13de og først i det 14de

Aarhundrede. Originalen, som vi ikke mere besidde, har

sikherlig været paa Latin, rimeligviis skrevet saaledes,

for at forberede Halvhelgenens tit i Island paatænkte og

understøttede, men dog aldrig i Stand bragte Canonisa-

tion. Shjøndt den islandske Oversættelse vi endnu have

kun indeholder lidet af historisk Interesse, og mest be-

skjeftiger sig med indbildte eller opdigtede Mirakler, er

den dog meget mærkelig af den Aarsag, at den indehol-

der enkelte vigtige Beretninger om Islands physisk-oeko-

nomiske Tilstand i det 13de Aarhundrede, optegnede i

den Hensigt, at underrette de fjerne Sydboere derom.

Den har saaledes rimeligviis været bestemt til at sendes

til Rom, som et Hoveddocument
,
hvorpaa den Lovpri-

stes Helliggjørelse skulde kunne grundes, og altsaa for-

modentlig henved Aar 1314, da Biskop Audun befalede

at den hellige Gudmunds Been skulde opgraves af Jor-
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den og fremstilles (i et Helgenskrin) til almindelig Dyr-

kelse. Endelig gives der D) , en fjerde Bearbeidelse af

denne Saga
5

den kjende vi ikke fuldstændig, men kun

Brudstykker deraf, Hvilke, som det synes, Arne Magnussen

har ladet afskrive, med den tilfoiede Bemærkning, at den

kun var et Uddrag af de tvende bekjendte (islandske)

Hoved-Recensioner. Den Magnæanske Samlings Haand- .

skrifter af Gudmund den Godes Levnet kunne da saale-

des benfores til de opregnede 4 forskjellige Bearbeidelser:

A) i Folio 210 c. 220; i Qvart 394, 399, 657 c.

Membraner, men alle ufuldstændige, og af hvilke ingen

indeholder de her meddeelte Steder fuldstændig; i Folio

204 haves en Papirsafskrift ved Jon Gissurson, tildeels

vidtløftigere, end de andre af samme Slags, som ikke be-

findes at være af nogen Mærkværdighed for os.

B) Den hertilhorende, i Sturlunga (med enkelte Til-

læg) indrykkede Text. Om dens Papirsafskrifter henvise

vi til den trykte Udgaves Fortale — da de citeres her

under de deri an forte og forklarede Mærker (som B,

Gr og E V). Vi nævne her kun Membranfragmenterne i

nysnævnte Samling Nr. 122, og da netop de indeholde

alle de af os her meddeelte Stykker udforligst
,
have vi

lagt dem til Grund for Texten i nærværende Udgave. Vi

have confereret dem med een afSturlungas fuldstændigste

Papirsafskrifter, tilhorende mig Finn Magnusen, her be-

tegnet M.j samt med den trykte Udgave og de i den an-

førte Varianter.

C) i 'Qvart: 396, en ufuldstændig Membran, og 398

en fuldstændig og gammel Papirsafshrift, uden Tvivl ef-

ter en i sin Tid fuldstændig Pergaments Original.

D) i Qvart: 400, Uddrag, paa Papiir. I C og D in-

deholdes intet som henhorer til vore Meddelelser.
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A. (SUS. 2 \åttar 39 Kap).

Porgeir Hallason bjo undir Hvassafialli i Ey ja*

firSi. Hann atti Hallberu Einarsdottur af Reykja-

nesi, Arasonar porgilssonar Arasonar
1

Mårssonar,

pau porgeir ok Hallbera åttu X born, pau er or

barnæsku komust, seni V ok dætr V. peirra son

var Einarr; liann atti ekki barn; liann fékk liflåt

å Grenlandi
2

,
ok [er tvenn fråsogn am 3

. Su er

onnur sogn
4
Styrkårs Sigmundarsonar

5 [afGrænlan-

di
6

,
ok var liann [sannfroSr ma8r 7

,
at skip peirra

[liefSi fundizt
8

i obygSum’
,

en lift peirra gengit i

tva stafti ok barizt
10 um pat er a8ra [haf8i fyrr prot-

atvist
11
enn a5ra, ok komst Einarr å brott viSpriSja

12

manri, ok.leitaSi
13

bygSar
14

;
[liann gekk 15

å jokla

tipp, ok [let par lifi
16

,
er dagleiS var til bygSar, ok

fundust vetri si8ar
17

. Lik Einars var lieilt ok osak-

at, ok hvilir liann å Hérjolfsnesi.

*) tiil. E, V., O Grænlands, Tr., i ubygSum till. 394. 3
)

till. Tr, 5 fra [ eru tvennar frasagnir
, M, 4

) frasaga, Tr. *)

Sæmundarsonar , E. Gr. 6
) fra [ er af Grænlandi kom, som

kom fra Grordand, 394 .

1
) fra C sagnamaflr mikill ok sann-

frdfir , en stor og vel kyndig Sagamand (eller Sagnfortæller),

Tr, 394. 8
) li. larizt, forlist, Tr

,fra [ færizt (af samme Mening),

M. (1. °) beilt, hcelt (eller ubeskadiget

)

f
t. 394 *

,0
) svA

,

deref-

ter, till, M. 11
) praut fyrr vistir Tr, 1

2

) VI, E, V, M.
l3

) v ild i lei«a, Tr. 14 )byg'6a, M. xS)fra [ ok gengu, 394. ,6
)

fra [ létu par lif, M

,

sitt, till, Tr. 1

7

) cfta II (eller %), 395*

ANMÆRKNINGER.
1

)
D. e. : Paa en Gaard der baldes Hvassefjeld, lig-

gende ved et Bjerg af samme Navn. Denne Thorgeir

Halleson bier i sin Tid (efter Kristni-Saga og Landna-
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(Den trykte Stiu'lunga—S. 1 Deels S. 107).

Thorgeir Halleson boede under Hvassefjeld1 ved

Ofjorden. Han var gift med Hallbera fra Reike-

næs, Datter af Einar Areson, Thorgils Aresons Son

og Are Marsons Sonneson2
. Thorgeir og Hallbera

havde 10 Born sammen, som alle overlevede deres

Barndomsalder, nemlig 5 Sonner og 5 Dottre. Een

af deres Sonner hed Einar3

,
som ikke efterlod sig

noget Barn. Han mistede Livet i Gronland, men

om hans Dodsmaade har man tvende (forskjellige)

Sagn. Det ene fortaltes af Styrkar Sigmundson fra

Gronland4
,
som var en vel underrettet Mand, at

det Skib, livorpaa Einar var, var blevet fundet

(strandet) i Ubygderne, men at Skibsfolkene havde

deeltsigi to Flokke, som tilsidst kom i Strid sammen,

fordi den ene Floks Levnetsmidler fortæredes for-

end den andens. Einar slap derfra selv tredie, og

vilde opsoge Bygden. Han gik op paa Joklerne,

og der lode de deres Liv, da de blot havde en Dags

Reise til Bygden tilbage. Ligene fandtes den næste

Vinter derefter. Einars Lig var heelt og ubeska-

diget; han hviler paa Herjolfsnæs.

mas Tillæg) apseet for een af Islands mærkværdigste Høv-

dinger; efter Annalerne dode lian 1169.

2
) Oin Are Marsøn, (som dode i Amerika) see ovenfor

I, 150 o. fl., og om Thorgils, Einars Farfader, I, 152 o.

f., 169; II, 246, 277-78, 306.

3
)
Denne Einar var maaskee den ældste af Sønnerne,

da han nævnes forst. Den anden Son var Thorvard, som

(48)Grdnlanda historiske Mindesmærker. ‘2 Rind.
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reddedes fra Doden i Bergen af Ketil Kalfson, tier for

havde handlet paa Gronland; see ovenfor II, 673-74. Den

4de af Brodrene rar Præsten Ingemund, som og omhom
ved en Stranding paa Gronland, hvorom Sturlungas næst-

folgende Brudstylike handler. ' *

B . (St. S, oda pditav 7 kapitulij.

Um varit eptirræSst Ingimundr prestr til skips Jess

er Stangarbolli
1

liét, ok bjost til Islands [or Bjorg-

vin\ par var a skipi Bergjorr, son porSar

Ivarssonar
3
ok mart islenzkra manna ok sva nor-

ænna, goSra drengja. Skip Jeirra kom i obyg8

a Grænlandi, ok tyndust
4 menu allir, en Jess var<$

5

sva vist, at [XI1II vetrum
6
siSar fannst skip Jeirra ok

[VII menn 7

i hellisskuta einnm; Jar var Ingimundr

prestr; hann var hcill ok ofuinn, [ok sva
8

klæSi

hans, en VI manna bein voru Jar lija lionum.

[Vax var ok Jar hja lionum
9 ok 10

runar Jær er

sogSu atburS um liflat Jeirra. En Jetta Jdttu

monnum mikil merki, live guSi baffii likat atferS

Ingimundar prests, er bann skyldi sva lengi legit

bafa uti me8 heilum b'kama ok oskoddum.

pat sumar er Stangarbollinn tyndist, kom af

Græinlandi Åsmundr kastanraszi
11

.

*) Stanga rto\\, Stangfolen, Tr. 220. ~) Tr. G., 220. 3
) stedse E i

-

narssonar, M .
41

) lykr pvi måli svå, at par ty
c
nast, Tr., 220. s

)

ver$r, Tr. 6
) fra [ fjdrtån årum, Tr. X 1 II vetrum 220. XVIIt

v. 399* 7
) fra [ pa hindust menn sjd, Tr, 8

) fra [ udel. 220*
9
) peim; dem, Tr. 10

j fra [ftk par flinthi peir, 220. X1
)
kast-

andrazi, 220, kastanrasti, formodentlig rigtigst
, St. Tr,
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4
) (Jfr. Varianten'). Om denne mærliværdige Mand,

der rimeligviis i sine ældre Aar har opholdt sig i Island,

og hvem formodentlig adskillige af de i nærværende Værk

indeholdte Beretninger skyldes, vide vi desværre intet an-

det end det lidet som her bemærkes.

(Sturlunga-S. 1ste Deel S. 129).

I Foraaret1 derefter betingede Præsten Ingemund sig

Plads som Reisende med et Skib, kaldet Stangbol-

len(Stangfolen)som blev udrustet til Island fraBergen.

Der paa Skibet varBergthor, Son af Thordlvarson2
,

oo- manere andre, saavel islandske som norske, brave
O O 7

Karle. Deres Skib kom tilGronlands Ubygder, og

hele Mandskabet omkom, men dette opdagedes

derved, at 14 Aar3 derefter fandtes deres Skib

og syv Mænd i cn Klippehule. Blandt dem var Præ-

sten Ingemund; lians Legeme var lieelt og ufor-

raadnet, saavel som lians Klæder, men sex Mænds

Beenrader laae bos barn. Hos bam fandtes og

Vox4 og saadanne Runer5
,
som berettede Omstæn-

dighederne ved deres Dod. Men dette syntes F olk

at”være store Tegn, at Gud havde været saa vel

tilfreds med Præsten Ingemunds Opforsel, at denne

derfor havde ligget saa længe ude med lieelt og

ubeskadiget Legeme6
.

Den Sommer, da Stangbollen (Stangfolen) for-

liste, kom Asmund Kastanraste (til Island) fra Gron-

land.

(48*)
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ANMÆRKNINGER.
') I Texten tillægges uefter” at Præsten lngemund

sidst havde opholdt sig Vinteren over i Bergen i Norge.

Det næste Efleraar i Forveien var han Lommen dertil med

et HandelssLib fra England, især ladet med Viin, Hvede,

Honning og Klæde, i hvis Ladning han selv havde en Part,

men mistede noget deraf ved Kuflungernes Ran.
2
) Denne Thord Ivarson var paa den Tid en anseet

Hovding paa Islands Nordland (i det nuværende Huna-

vatns Syssel), og en god Yen af Bishoppen til Holum,

Brand Sæmundsdn. Om Bergthor selv vide vi ellers

intet. •

3
)
Efter Annalerne shulde dette være sheet 10 til 11

Aar efter at Skibet afseilede fra Norge.
4
)
Udentvivl som en Voxtavle, paa hvilke man i Mid-

delalderen, som ellers baade for og efter, pleiede at ridse

eller skrive. Jfr. ovenfor II, 656.

C. (St. S. o pattr
y 5 kapituli).

Um variteptirbregSr porgeir
1

bui sinu, ok[snyst til

utanferSar, ok réSst til skips i EyjafirSr. pat skip

atti Ogmundr Rafakollr
3

;
hann var faSir Helga

4

er siSan var biskup a Grænlandi; par ferr til

skips viS lionum poralfr prestr Snorrason, por-

steinn ok Ketill
5

Eirekssynir.

*) biskupsson, /. Tr.
2
) saal, Tr .; raz til utanferSar, Mbr

,

3
) rapakollr, C. St

. J>.;
kappakollr A. B . Gr, (Tr

J

4
) prests,

Præst
,

till. Tr, 5
) porkell, Tr, ,

ANMÆRKNINGER.
1

) Nemlig i Aaret 1185.

2
) En Son af Biskop Brand Sæmundson til Holum og

en i sin Tid udmærket Mand.
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5

)
At Præsten Ingemund vel kunde skrive den i Mid-

delalderen overalt i Europa brugelige latinske eller Ja-

tinsk-gothiske Skrift, er uden for al Tvivl, især da han*

var en for sin Tid særdeles lærd Mand, som paa sine
i

“

Reiser pleiede at fore en stor Bogkasse med sig. Ved

denne Leilighed har han da sikkerlig benyttet sig af Ru-

neskriften, som den, der bedst kunde læses og forstaaes

af gronlandske Lægmænd, hvilke, som han maalte vente,

snarest vilde finde og læse den. Denne vor Anskuelses-

maade synes tilstrækkelig at bekræftes af forskjellige
,

i

Grbnland fundne Runestene, som nærmere skulle beskri-

ves og forklares i nærværende Værks 3die Bind. Jfr.

ovenfor II, 656.

6
)
Den selvsamme Omstændighed ved Kong Olaf den

Tykkes Lig overbeviste de fleste om hans Hellighed.

(St. S. Udga ve 1 Deel S 124).

I Foraaret1 ophævede Thorgeir Biskopson2
sin

Huusholdning, og besluttede at foretage en Uden-

landsreise; han fik Plads i et Skib som laae i ti-

lorden; dets Eier var Ogmund Rafakoll3
. Han

var Fader til Helge, som siden blev Biskop i Gron-

land4
. Tilligemed ham toge til Skibet Præsten Thor-

alf Snorreson5
,

Thorstein og Ketil Erikssonner.

3
) Dette Tilnavn kan neppe oversættes i eet Ord, uden

at misforstaaes, da raf egentlig betyder Helleflynderens

fede Sider eller og blot dens store Finner, men kolir

Hoved; dog er Ordet Rav i den ovenommeldte Betydning

optaget i Dansk, (hvoraf Ravrækling); see Videnskaber-

nes Selskabs Danske Ordbog V, 44. Ogmund har for-

modentlig faaet dette besynderlige Tilnavn af sin Handel
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med grønlandske og islandske Fiskevarer. Da han ellers

ingensteds forekommer i vore Oldskrifter
,
har han sand-

synligst været bosat i Gronland.

4
)
Om ham, saavelsom andre Grønlands Biskopper,

%

D. (St. S. 5 \åttr, 5 kapituli.J

Pat sumar for olc utan i EyjafirSi a o$rii skipi

Karl aboti ok ingimundr prestr porgeirsson ok

Ogmundr porvarfisson ok mart annarra islenzkra

manna. [penna vetr forst Grænlandsfar
1

;
[pessi

misseri
2
tyndist [Einarr kati

3 ok mart goSra drengja

viS honum allralieilagra messu dag.

*) fro [ 394. 2
) fra [ till . Tr, 3

) /rot [ skip Einars

kata, Einar den Muntres Skib
, 394*

ANMÆRKNINGER.
1

)
See Anm. 1 til næstforegaaende Afsnit, hvoraf dette

er en Fortsættelse.

2
) Til Thingore Kloster i Island; see om ham ovenfor

I, 57.

3
)
Omhandlet i denne Afdelings Indledning, samt i

det næstforegaaende Afsnit.

.

4
) Præsten Ingemunds og hans Brodres Fætter. Og-

munds Fader Thorvard var Biskop Gudmund Aresons

(kaldet den Godes) Farbroder, men ingenlunde hans Far-

E, (St. S. 5 ]>dltr, 4 kapitalt
')

Nu fara skip pessi utan i Eyjafirfti, ok taka Noreg,

[ok eru i prandheimi um vetrinn
1

;
porgeirr, [son

Brands 2

biskups, er meS Eysteini erkibiskupi of

vetrinn, en Ingimundr prestr liafSi bæjarsetu, ok



759UDTOG AF GUDMUND ARFSoNS SAGA.

komme vi nærmere til at handle i den dem angaaende

historisk-chronologiske Undersøgelse.

5
) Broder til den bekjendte Historieskriver Odd Suor-

reson, Præst og Munk i Tliingore Kloster. Landri. 2 B.

32 Gap.

(Si. S. Udgaves 1 Deel S. 124).

Den Sommer1
reiste og ud af Landet, fra Ofjor-

den, paa et andet Skib, Abbed Karl2
,
Præsten Irt-

gemund Tliorgeirsbn
3

,
Ogmund Thorvardson4 og

mange andre islandske Mænd. I det samme Aar

forliste Einar den Muntre og mange brave Karle

paa Allehelgensdag5
.

fader, som Hovedlexten til Landnamas nyeste Udgave vil

(S. 169, 3]B. 16K.), dog med Anførelse, i Varianterne, af

den rette Læsemaade i B; den næstældste Udgaves Test er

ikke rigtigere, men liar der Navnet Thorvald istedenfor Thor-

vard
,

og udelader Varianten af B. Et nyt Beviis for

Landnamas Trang til en, saavidt mulig, kritisk Udgivelse.

s
)
Annalerne bevidne og, at Einar den Muntres Skib

gik under 1185, tilligemed 18 Mand,- om ham, hans Slægt

eller Bestemmelse er intet videre os belijendt.

(Sc. S. Udgaves 1 Deel S. 124).

Disse Skibe gik da til Soes fra Ofjorden, kom til

Norge og overvintrede i Trondhjem. Tliorgeir,

Biskop Brands Son, opholdt sig den Vinter hos Er-

kebiskop Eystein, men Præsten Ingemund boede i

Byen, hvor man havde overladt ham St. Hanses

Kapel i Kristkirken til Messesang 1
. Men om Hoiti-

derne, Juul og Paaske, var han hosErkebiskoppen,
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var lionum gefin Jonsstuka at Kristskirkju til saungs.

En um liatIS ir, um jol okpaska, (var liann) meS erki-

biskupi, ok liafSi goSa virSIng af lionum. Um varit

eptir forporgeirr til Islands ok félagar lians, enlngi-

mundr prestr er eptir I Noregi, ok tekr Marlu-

kirkju til saungs a StaSi, ok er par
1

II vetr, ok var

pat til marks live vel erkibiskupi reyndist hans

klerkdomr
3

,
at pa er Jon biskup er Knutr var kall-

aSr, a Grænlandi, andaSist, pa vildi Eysteiun erki-

biskup vigja Iugimund pangat til biskups, en [pat

fékkst eigi af lionum
4

.

*) fra [ t . Tr, 2
) t. Tr. 3

) lærddmr, 394 , *) fra [ i |>vi' matti

s]a metna'S hans at hann vildi fat eigi; deraf kunde man see

,

hvor cergjerrig han var, at han vilde det ikke

,

394,

i i i

i — " •— "
!

' ’ ’ - -- — ~ —

ANMÆRKNINGER.
*) Ordet saungr

,
Sang, betydede i Middelalderen, i en

saadan Forbindelse som her, ikke allene den egentlige

Sang efter den katholske Cultus, til hvis lleste Dele

Messen udfordres, men og overhoved al præstelig Guds-

tjeneste ved et sligt Kapel som det herommeldte.
2
) Thorgeir Brandson blev meget syg paa Hjemreisen

F. (St. S. o Qattr, 5 kapituh
')

Um varit eptir for GuSmundr a Miklabæ til [yist-

ar; far bjo fa Bjorn enn auSgi\ ok var (hann)

far tvåvetr; ok inn fyrra vetr er hann var far,

andaSist Eysteinn erkihiskup; få liafSi hann åSr

vigSan Jon til biskups, Sverrisfostra, til Grænlands.

— En inn siSara andaSist Hennkr, konungr å Eng-
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som viste liam megen Agtelse. I det næstpaafol-

gende Foraar tog Thorgeir og lians Mcdreisende

tilbage til Island2
,
men Præsten Ingemund blev til-

bage i Norge, og forrettede præstelig Tjeneste i

Maries Kirke paa Stad3

,
hvor han opholdt sig den

anden Vinter. Det er et Beviis derfor, hvor vel

tilfreds Erkebiskoppen var med hans Embedsfø-

relse, at da Biskop Jon, som kaldtes Knud, paa

Gronland4
,

dode, vilde Erkebiskop Eystein vie

Præsten Ingemund til Biskop der, men han lod sig

ikke overtale dertil.

til Island, og dode strax efter at han var bleven bragt i

Land.
3
)
Formodentlig paa Stad (nu Stadsboigden) ved Thors-

bjerg, i Nærheden af Nidaros eller Staden Trondhjem.
4
)

Saaledes maa delte Sted oversættes efter Membra-

nens Construction; dog er det uvist om Originalens knutr

egentlig betyder Navnet Knud eller Tilnavnet Knude.

CSt. S. Udgaves 1 Deel S. 127).

I det næste Foraar tog Gudmund1
fast Ophold paa

Miklabo2
;. der boede da Bjorn den Rige3

. Han

var der 3 Vintre over. Den forste Vinter dode

Erkebiskop Eystein, efter at han havde viet Jon

Sverresfostre
4

til Biskop paa Gronland. Men den

anden Vinter dode Kong Henrik af England5
. Den

Vinter var Jon, Grønlændernes Biskop, paa Island
6

i

Ostfjordene.
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Jandi. pann vetr var Jon Grænlendinga hiskup a

Islandi i AustfjorcSum.

J
) fra [ Auti-Bjarnar, 394«

ANMÆRKNINGER.
!

)
Gudmund, Raidet den Gode, siden Biskop over Ho-

lums Stift.

2
) Efter Varianten ogsaa lial det AucS-Bjorn (Grunke-

Bjorn); en saaledes benævnt Mand eiede, efter de is-

landske Annaler, et stort Skib, som forliste 1223 med

hele Mandskabet, der efter nogle bestod af 45, efter an-

dre af 63 Personer; dog var ban selv ikke ombord i

Skibet. Om ham vide vi ellers intet; den ÅuS-Bjorn

,

som nævnes i Landnama, boede ogsaa paa Nordlandet,

men i et andet Herred og i en meget ældre Tid.

(St. S. 3 pattar 8 kapituli).

I?å er Guftrnundr prestr var å Mildabæ, tyndist

skip Åsmundar kastanraza
1

, ok Torust
2
par margir

Islenzkir menn, peir er mikill skaSi var at.

kaslanrasta (som forhen) St . Tr. 2
)
saal¥ Tr ; f(5ru, Mhr,

ANMÆRKNINGER.
1

)
See ovenfor S. 750.

2
) See ovenfor S. 754.

XXI. UDDRAG AF BISKOP PAULS
SAGA.

I^ENNE Saga (ommeldt i Sagabibliotkeket I, 188), som

beskriver Biskoppen til Skalholt (fra 1195 til 1211) Paul



UDDRAG AF BISKOP PAULS SAGA. 763

3
) I Skagefjorden paa Islands Nordland, hvor den

store Billedhugger Thorvaldsens Farfader I sin Tid boede

som Sognepræst.
4
) Han er bleven kaldet saaledes, fordi han var opdra-

get af, eller hos Kong Sverre.

5

)
Nemlig Kong Henrik den Anden (haldet Couvtmantie),

dod, ogsaa efter fremmede Annaler, 1189.

6
) Ved dette Aar bemærke de islandske Annaler: aTre

Biskopper paa Island” ved den 3die menes nemlig den

Grønlandske, John. (den 2den). Jfr. herefter vore Ud-

drag af Biskop Pauls Saga.

(St. S. Udgaves 1ste Deel S. I30.J

Da Gudmund opholdt sig paa Miklabo1

,
forliste

Asmund Kastanrastes Skib2 tilligemed mange is-

landske Mænd, hvis Dod var Landet til stor Skade3
.

3
) Af disse Mænd nævnes dog, saavidt vi vide, ingen,

som omkommen ved den Leilighed, undtagen en vis Haf-

lide Snorreson, af een af Islands ypperste Slægter; han

ommeldes i Rafn Sveinbjornsdns Saga og i Sturlunga-Sagas

2den Bog 6te Cap.
,

efter Membranen : Snorri var fad-

ir Haflida er tjndizt melS Asmundi kastaurasta d. e. uSnorre

var Fader til den Hallide, som forlibe med Asmund Ka-

stenraste." Jfr. den trykte Udgave I, 52, Var. 7, samt

herefter paa sit Sted i vore Uddrag af Annalerne. Haf-

lide var en Broder til den Thorvald Snorreson, som fo-

rekommer her ovenfor II, 727 o. f.

Jonsons Levnet, er rimeligviis forfattet af hans Efter-

mand i Embedet (fra 1215 til 1237) Biskop Magnus Gis-

surson, en Son af den lærde Gissur Hallson. Af den

(under eet med flere Oldskrifter) haves en god Udgave,

foranstaltet af den Arnæ-Magnæanske Commission, under

Titel: Hiingurvakaj Pals biskups Saga ok pdttr af Thor-

\
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valdi viSfdrla o. s. v., med latinsk Oversættelse og andet

Apparat, i Kjdbenhavn 1778; 8. 1 disse Skrifters Bear-

beidelse og Udgivelse liave fdlgenae udmærkede Lærde
især deeltaget: John Erichsen, John Olafsen (fra Svefn-

Ur 9da kapitula

.

A dogum Pals biskups kom utan af Grænlandi

Jon biskup, ok var i AustfjorSum um vetrinn, en

kom siSan å ofanverSri langafostu i Skalabolt, a

fund Pals biskups, ok kom |>ar al skirdegi, ok

vig8u peir baSir biskupar [mildn krismaVok hofSu

peir margar tolur truligar ok spakligar ræSur sin

a millum. Tok Pall biskup viS honum me8 hinni

mestu sæmd, ok veitti honum virSuliga veizlu me8-

an liann var, en leysti hann a brott me8 mikilli

stormensku, bæ8i i fégjofum ok annari virSlngu.

Jon biskup gaf monnum raS til, liversu vin skal

gora af krækiberjum, eptir pvi sem Sverrir kon-

ungr liaf8i honum fyri sagt. En sva bar til at

liitnæsta" sumar eptir gat nær hvergi ber a Islandi;

en sa maftr er Eipikr liét ok bjo skamt fra Skal-

aliolti, a bæ peim er heitir å SnorrastoSum, bar

saman nokkut
3

vin, ok varS vel a pvi liinu sama

sumri. En Jon biskup for til Noregs ok si'San til

Roms, ok ræddi livervetna par sem hann kom fra

rausn ok tign Pals biskups.

J

)
till* af Sv. 2

) sama, (den samme Sommer j
her menes

dog vist det samme Aar) £V. 3
) mikit, megen (en stor Veel)

C* o. Jl.
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oerne), Hans Finsen, Grim Thorkelin og Gudmund Mag-

næus. Om det lier meddeelte Sted have vi efterseet de

i Fortalen beskrevne Haandskrifter af nærværende Saga,

og fundet dets, samt de tilfoiede Varianters, fuldkomne

Rigtighed derved bekræftet.

Udgavens Side 186-187

.

I Biskop Pauls Dage kom Biskop Jon fra Gronland

(til Island), og opholdt sig om Vinteren i Ost fjor-

dene, men siden reiste han sildig i den lange Faste-

tid
1

til Skalhol t, for der at træffe Biskop Paul, og

kom der paa Skjærtorsdag, da begge disse Biskop-

per indviede et stort Forraad afClirisma2
;
de havde

ellers mange fortrolige og lærerige3 Samtaler. Bi-

skop Paul tog mod ham med de storste Æresbe-

visninger, og gjorde et prægtigt Gjæstebud for ham,

medens han opholdt sig der, men til Afsked viste

han sig meget hoimodig mod ham, baade ved atskjen-

ke ham betydelige Pengegaver4 og ved at hædre

ham paa flere Maader. Biskop Jon gav Folk Under-

visning om Vinens Tillavning af Kragebær5
, efter

den Forskrift som Kong Sverre havde givet ham
derom0

. Men det traf sig saaledes, at den næste

Sommer var der Misvæxt paa Bær i Island
;
dog

lavede en Mand, ved Navn Erik, som boede paa

en Gaard, kaldet Snorrastade, kort fra Skalliolt, en-

deel Viin (deraf), som lykkedes vel, den samme
Sommer. Biskop Jon reiste bort til Norge, og si-

den til Rom, samt fortalte allevegne, hvor han kom,

om Biskop Pauls Gavmildhed og Ypperlighed.
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ANMÆRKNINGER.
*) Som nu paa Dansk i Almindelighed blot kaldes

Faste, men endnu i Island, som ovenmeldt, den lange el-

ler store Faste.

2

) En hellig Salve, bestaaende af Olie og Balsom, som

endnu, i den katholske Kirke
,

pleier at indvies hoitidelig

paa Skjærtorsdag, for siden at bruges ved Daaben, Con-

lirmationen^ den sidste Salvelse o. s. v.

3
)
Kan ogsaa oversættes: fornuftige eller vise, viden-

skabelige.

4
) Efter den gamle nordiske Skik ved saadanne Leilig-

heder, der og anvendtes ved Gjæsters Afsked fra et Gil-

de. hvortil de vare bievne indbudne.,4
s
)
Den Lyngplante, hvorpaa de voxe^ kaldes af Botani-

kerne Empetrum nigrum . Den voxer meget hyppig i Is-

land, Gronland, ligesom og i Norge og liere Lande. Bær-

rene indeholde en morkerod, sddagtig og lædskende Saft.

Nordmændene lave endnu en viinlignende Drik af dem, ved

at bringe Saften til at gjære; Boerhave har givet An-

viisning til dens Tillavning. Jfr. herefter Middelalderens

Islandske Annaler til Aaret 1203, samt Olafsens og Povel-

sens Reise g. Isl. I, 171-172
$

i det sidstnævnte Værk an-

fdres folgende, hdist usandsynlige Tradition om Biskop

Paul
: uTil at berede denne Viin skal han have betjent sig

• •

af en Mand, som var kommen fra de Canariske Oer, og

havde scet, hvorledes Indbyggerne lavede Viin sammesteds.”

Disse Oer vare, saavidt man nu veed, ikke bievne opdagede

eller bekjendte paa den her omhandlede Tid og neppe for-

end 200 Aar derefter. Jfr. Anm. 6.

6
) Som det synes var Biskoppen bleven opdragen af

denne Konge, og har deraf faaet Tilnavnet Sverrisfostri.

Herom mere paa sit Sted i 3die Bind. Her bemærke vi

kun at Kong Sverre, benved 1186, formedelst de tydske

Handlendes store Tilforsel af Viin til Bergen, samt Ind-
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byggernes deraf foraarsagede Drukkenskab og Slagsmaal,

bortvisle Tydskerne, og forbod Yiinhandelen; i dens Sted

bar ban da sogt at fremme Fn^gtviins Tillavning af Bær.

Rimeligviis var det en saadan Viin, til hvis Benyttelse i Al-

terens Sakramente Nordmændene adskillige Gange, forme-

delst Mangel paa Viin (mulig og dens store Kostbarhed

der i Landet), skal have sogt og erhold tPavens Tilladelse,

fornyet i Aarene 1250 og 1290 efter Hvidtfeldts Beret-

ning; dog skulle Udtrykkene især have lydt paa uMjdd
M

(mulsum ?J og anden Drik.” Traditionen vil at Kragebær-

viin i hine Tider, af samme Aarsag, er bleven anvendt til

samme Brug i Island
,
og vi ansee den med Munter for

at være troværdig. 1 Gronland har dog formodentlig

Vinens Sjeldenlied og Dyrbed som oftest været endnu

stdrre. Selv i vore Dage har man i Island, da Viin ei var

at faae formedelst Krigen med England, foreslaaet at bruge

Viin af Blaabær ved Communionen. See Munter D. u. N.

Kirchengesch. II, 860-861 og Pontopp. Annal. Eccl. Dan.

II, 329; jfr. III, 538, hvoraf det erfares at selv nogle Præ-

ster i Danmark, endog til længe efter Reformationen, have

til samme Brug benyttet Most og andre lignende Drikke,

hvilket Synodet i Roeskilde maatte saaledes forbyde 1599

cfPastores sunt admoniti, ad communionctn utij non musto

aut aliis liquoribus illicitis , sed puro vinOj juxta institutio-

nem ” Jfr. Anm. 5.

XXII. UDDRAG AF DEN HELLIGE
BISKOP THORLAKS LEVNET.

I^et republikanske Island dyrkede i det mindste to in-

denlandske Helgene, begge Biskopper, den ene til Ho-

lum (fra 1106 til 1121) John Ognmndson, den anden til
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Skalholt (fra 1178 til 1193) Thorlak Thorarenson, som

vel aldrig blcve regelmæssig canoniserede af Paven, men

deres fuldstændige Dyrkelse paabddes dog for liele Lan-

det af dets almindelige Folkeforsamling, som derved, da

Paven ellers ansaaes for Guds Befuldmægtigede
,
hyldede

den gamle Sætning at Folkets Rost var Guds Rust. Den

Sidstnævntes Oplidielse til Helgen paa den ommeldte

Maade gik for sig, efter hans Sostersons
,
den ovenom-

handlede Biskop Pauls Foranstaltning 1199. Om den

tredie, Gudmund den Gode, som mest anbefaledes og dyr-

kedes af Geistligheden
,

der alvorlig forsogte at udvirke

hans regelmæssige Canonisation, see især ovenfor II, 749 og

flg. Af disse er Biskop Thorlak (til hvem Cathedralkirken

i Skalholt, faa Aar efter hans Dod, blev indviet) eftersom

det folgende Uddrag af hans Levnet viser, ogsaa bleven

dyrket i Gronland, hvorfra betydelige Gaver ere bievne

skjenkede til hans Helligdom eller Skalholts Domkirke i

Island. De om han handlende tvende Sagaer ere skrevne

af forshjellige Forfattere, saaledes, at den forste Deel, som

kun naaer til hans Dod og Begravelse, men ikke til hans

folkelige Canonisation, synes at være skreven af den

ovenfor (II, 763) nævnte Magnus Gissurson, men den

anden, som foruden en Omarbeidelse af den ældre 1 mest

indeholder en Fortsættelse af Beretningerne om hans for-

meentlige Mirakler, af een eller flere skalholtske Klerke;

sandsynligvis har man ved den Domkirke, hvor hans jor-

*) Det er ellers sandsynligt, at Magnus Gissurson, efter Bi-

skop Pauls Diid, selv har omarbeidet og fortsat den hellige Thor-

laks Levnet, i hvis forste Udkast alt Fornærmeligt om John

Loptson er udeladt, rimeligviis for ikke at stode hans mægtige

Sosterson, saalænge som han levede; da Magnus var bleven den-

nes Eftermand i Embedet, kunde han med Tryghed beskrive

John Loptsons Stridigheder med den hellige Biskop, uden at

skaane den sidstafdode Biskops Fader, %
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diske Levninger forvaredes, bestandig holdt Bog derover,

i det mindste indtil Aaret 1325. Disse Sagaer ere hid-

indtil ikke udgivne i Trykhen. Det nærværende Udtog

er uddraget af den nyere og vidtløftigere, da noget her-

til horende ikke findes i den ældre. Det er rimeligviis

denne sidste, som ommeldes i den Arnæ-Magnæanshe Com-

missions Fortale til Hungurvakci

,

hvorimod Finn John-

sen, efter hans Udtryk i Histor . eccl. Island. I, 287, mest

synes at have benyttet den nyere. Jfr. hvad vi ovenfor

II, 24 o. f. have anfort om disse Sagaer T med mere an-

gaaende denne Biskop Thorlak, som formodet Forfatter

til hans for det gamle Grdnlands Historie og rigtige Be-

skrivelse særdeles mærkværdige Stamfader, Thorgils Or-

rabeinsfostres Saga. Sagabibliothekets Forfatter (see dets

I, 336-337) har kun kjendt eller læst den nyere (eller

rettere sagt den nyeste) Bearbeidelse af den hellige Thor-

laks Saga, men ikke den ældste, som endnu er til og som

vistnok er skreven enten forst i det 13de, eller snarere

sidst i det 12te Aarhundrede, thi senere har den vel af

Forfatteren selv modtaget mange Tillæg og Interpola-

tioner. Den hellige Thorlahs Navn læses endnu i den is-

landske Almanak ved hans to gamle Festdage, den 30te

Juli og 23de December, hvilken sidste, ogsaa anfort i den

danske, indfalder paa lille Juleaften, og kaldes endnu al-

mindelig i Island porldksmessa j meget længe efter Re-

formationen betragtet som en halv Helligdag.

For Uddragets Text have vi lagt til Grund den ene-

ste fuldstændige Membran af den vldtldftigere Recension

der haves i den Arnæ-Magnæanshe Samling, under Nr 379

i 4. I Pergamentsfragmenterne Nr. 382 og 385 mangler

det her meddeelte Sted; ei heller findes det i de latinske

Brudstykker Nr. 386. I Sagaernes Papiirsafskrifter haves

der ingen anden Oplysning dertil.

Grønlands historiske Mindesmærker. ‘2 Bind. . (49)
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Ur sogu porldks helga.

Margir menn fengå lieilsu, peir er hétu å hinn

sæla porlak biskup, pott peir yæH nær at bana
komn ir. Ef mold ur leiSi lians var dreift a menn
e8r fénaS, e3r bundit vi8 sar é8r sulli, på varS

pegar bot å. Svå ok, livat sem menn liofSu af

klæSum hans e8r hari, ok kæmi pat vi3 sjuka

menn, pa fekk jafnan bot af. Ef menn vom å sjo

staddir, i miklum mannhåska, på greiddist jafnan

vel 9 ef å liann var hei tit. på er menn voru at vei8-

uni, ok gæfi tregliga til, på hétu menn å hinn lieil-

aga porlak biskup, ok foru pegar me8 fullum

notum ok hlo8num skipum til lands. En ef

mein potti af
1

regnum e8r vatnavoxtum, på grand-

a8i pat hvergi, ef å liann var heitit. Ef menu tyndu

pvi er skaSi potti at vera, på hitlist flest, ef å hann

var heitit. Ef menn bar 1 drauma hinn sæla por-

låk biskup, på kom jafnan nokkut goit eptir.

Hannliaféi verit meSalniaSr å voxt, jarpr å hårs

lit, rétthårr ok réttleitr, fagreygSr ok follitaSr,

ljos ok lutlieiidr
2

ok livitar liendrnar, py8r ok

pekkiligr, vænn ok grannvaxinn
,

holdlitill ok

lierSalutr nokkut. Af pessum tåknum hins sæla

porlåks biskups gåfu menn mikit fé til staSarins i

Skålaholti, porlåki biskupi
,

peir sem i nånd voru,

en mest ur Noregi okmikit af Einglandi, af Svipjo8,

af Gotlandi ok Gautlandi, Danmork ok Skotlandi,

1 ^ saaledes andre i al, Membr. 2
) maa uel læses tøtlhcndr.

V

x
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Af den hellige Thorlaks Saga.

Mange Mennesker, som gjorde Lofte til den hel-

lige Biskop Thorlak, fik deres Helbred igjen, skjont

de havde været nær ved at doe. Naar Muld fra

hans Grav enten blev stroet over (syge) Folk eller

Fæ, eller anbragt som Omslag for Saar eller Byl-

der, indtrafder strax Bedring. I lige Maade, hvis

noget liavdes af hans Klæder eller Haar, og kom

til at rore ved syge Mennesker, da fik de tit (stedse)

Bedring deraf. Hvis Folk paa Soen vare stædte i

stor Livsfare, da gik det stedse vel af, naar

man gjorde Lofter til ham. Naar Folk vare paa

Fiskeri, og- det ikke ret vilde lykkes, aflagde de

Lofter til den hellige Biskop Thorlak, og droge

strax efter til Land med fulde Garn og ladte Far-

toier. Om end Pladsregn og Vandflod syntes at

Blive farlige, skadede de dog aldeles ikke, hvis

man anraabteham om Hjelp1
. Havde man mistet

noget, og Tabet var foleligt, fandtes det som of-

test igjen, naar man paakaldte ham. Dersom man

i Droinme saae den hellige Biskop Thorlak, bebu-

dede det stedse noget Godt2. Han havde været af

Middelhoide, havt brunt og veldannet Haar, en

regelmæssig Ansigtsdannelse, klare Oine, blegladent

Udseende, men ellers lys Hud, og især hvide Hæn-

der; han havde været lelhændet, blid og tække-

lig, smuk og smækker af Væxt, dog ikke kjodrig,

og noget ludende (i sin Gang). Formedelst slige

Jærtegn, som den hellige Biskop Thorlak viste,

/ (49 *)
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\

Katanesi ok SuSreyjum, Orkneyjum ok Hjaltlandi,

Færeyjum ok Grenlandi, ok mest hér innanlauds.

ANMÆRKNINGER.
*) For en Forandrings Sity Id oversætte vi her, og strax

efter, Talemaaden hcita d o. s. v., ved at anraabe, paa-

kalde, sitjont den som oftest belyder at gjore Lofte (om

Gaver, som her lil en Helgen), og sital her vist allevegne

tages i den Forstand, for at opmuntre Follt til idelig at

love og give slige Foræringer til Sltalholts Domltirlte el-

ler Bispestol, hvis Bisltop eller Klerk Forfatteren sikker-

lig har været.

2
)
Mærkelig nok fdige her Helgenens ndiagtige Persona-

lia (som ere udeladte af Finn Johnsen i hans tit anfdrte

islandslte Kirkehistorie), for at Læser eller Tilhorer deraf

kunde beddmme, om de iDrdmme havde seet den hellige

Biskop eller ikke.

3
) Til de fra Grdnland (maasltee især formedelst Bi-

skop John den Andens Venskab med Biskop Paul) til

Skalliolt komne Foræringer raaa vel især regnes den i

Middelalderen kostbare Hvalrostand, hvoraf Billedhugger-

arbeider da pleicde at forfærdiges. Den fra Grdnland

kommende Art ansaaes for at være den bedste; herom

mere paa sit Sted i 3die Bind. Af dette Materiale lod

Biskop Paul ved Præstekonen Margrete, kaldet den kunst-

færdige (Margrct hin haga) forfærdige en kostbar Bispe-

stav, som han skjenkede den throndhjemske Erkebiskop

Thorer, og ved den samme Konstnerinde adskillige Figu-

XXIII. UDDRAG AF KONG HAKON
HAKONSØNS SAGA.

Kong Hahon Haltonson, lialdet den Gamle, Norges Konge

fra 1217 til 1263, erhvervede, som behjendt, ihlie allene

Å
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skjenkede de i Nærlieden boende Folk betydelige

Gaver til Skalholts Domkirke; dog gaves der mest

fra Norge og meget fra England, S verrig', Gulland

og Gotland, Danmark, Skotland, Katanæs ,
Hebri-

derne, Orkenoerne
,

1 Hetland
,
Færoerne og Gron*

land 3— dog mest her indenlands4
.

rer til en Altarlavle, livil hen Konstneren Thorstein, kal-

det Skrinsmed, skulde fuldfore.

4
)

Biskop Pauls Saga giver (7. c. S. 180 o. f.) en

lignende Underretning om den hellige Thorlaks af ham

foranledigede og ivrig befordrede Dyrkelse paa Skalhol t,

blandt andet saaledes: uFolk tyede dertil fra hele Lan-

det, for at dyrke den salige Biskop Thorlak med Vaagen,

Faste, Bdnner og Pengegaver; ligeledes sdgte dertil i stor

'Mængde de Mænd
,
som aarlig foretoge Soreiser, baade

Udenlandske og Islandske, og medbragde de Gaver,

som de havde lovet, hvilke de indhændigede Biskop Paul,

og fortalte ham alle Omstændighederne ved deres Lofter

og de Jærtegn, som derimod vederfores dem: disse Un-

derretninger glædede ham stedse meget , og de forte da

bort med sig sandfærdige Beviser, saavel for den sa-

lige Biskop Thorlaks Hellighed og Herlighed som for

Biskop Pauls Gjæstfrihed og Ædelmod.” Af en saaledes

indkommen Gave bekostede Biskop Paul et saakaldet Hel-

ligdoms Skrin, hvori Helgenens jordiske Levninger forva-

redes, forfærdiget af den ovenommeldte Guldsmed Thor-

stein, smykket med Guld, skjært Solv og Ædelstene, saa

at det i alt kostede ikke mindre end 4000 Bigsbankdaler

r. S. i vore Penge, som ved Selvets Kostbarhed i hine Ti-

der maatte ansees for en meget betydelig Sum, Jfr. Anm. 3.

Island, men ogsaa Gronland, for Norge. Om hans Be-

stræbelser til Islands Undertvingelse haves mange og vidt-
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loftige Underretninger, især i den store Sturlunga-Saga,

om Gronlands Erhvervelse derimod, der og skete meget

hurtigere og fredeligere, haves hun meget faa og ufuld-

stændige, som indeholdes i bemeldte Konges Levnet, be-

shrevet af Islands Laugmand, Sturla Thordson den yngre.

Af Sagaen selv haves tvende Udgaver, den ene som den

A. Ur 236 og 237 kapitula .

I Jenna tima reS Eirikr konungr Valldimarsson

fyri Danmorku
; ... gerSist sundrjykki me§ Jeim

bræSrum Eiriki konungi ok liertoga Abel, er Ja var

bertogi yfir Jotlandi. pa héldu Danir okstriS vi8Ly-

bikumen ... En sumar Jetta, er Vilhjalmr kardinali

var i Bjorgyn, . . . var vigSr Heinrekr Karsson
1

[til

biskups
2

til HolastaSar a Islandi. pa for su skipan

til Islands, meS rå8i kardinala, at su JjoS, er Jar

bygSi, Jjona8i
a

til Håkonar konungs, Jvi at liann

kallafti Jat usannligt, at Jat land JjonaSi eigi und-

ir einnbvern konung sem oli onnur i veroldunni.

pa var sendr ut porSr kakali meS Heinreki bisk-

upi
;
skyldu Jeir flytja Jat eyrendi viS landsfolkit,

at allir jattaSist undir riki Hakonar konungs ok

slikar skattgjafir sem Jeim semSi. petta sumar

[var sendr
3

til Grænlands 4
Olafr biskup; [skyldi

liann hafa sama eyrendi
5

.

*) Karlsson, Flat.
2
) till* Flat.

3
) fo'r oh, Flat. 4

) Græ-

nalands, G* s
) fra [ till. Flat.

ANMÆRKNINGER.
f

) Kong Erik den 6te, Valdemar den 2dens Son, ellers

kaldet Plovpenning.
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5te Tome af Noregs Konunga-Sogur
,
udgivne af 13. Thor-

lacius og E. C. Werlauff, Kjobenhavn 18JS; den anden

i Fornmanna-Sogur
,
som deres 9de, samt Begyndelsen til

10de Bind, 1835 og 1836, i hvilke Værkers Indledninger

de Codices, som ere brugte ved Udgaverne, fuldstændig

ere beskrevne. Her er den Frisiske Codex lagt til Grund

og nogle enkelte Varianter af Flatubogen tilfdiede.

j4. Den nyeste Udga ve 10 Bind S. 22-24.

Paa denne Tid regjerede Kong Erik, Valdemars

Son1

,
over Danmark. ... Uenighed opstod mellem

Brodrene Kong Erik og Hertug Abel, som da var

Hertug over Jylland2. Da forte de Danske ogsaa

Krig med Lybekkerne3
. Denne Sommer, da Cardi-

nal Vilhelm4 opholdt sig i Bergen, blev Henrik

Kars Son5
viet til Biskop over Holums Stift paa Is-

land6
. Da udgik den Befaling til Island, efter Car-

dinalens Raad7
,
at det Folk, som boede der, skulde

underkaste sig Kong Hakon, thi han erklærede det

for uvedborligt at dette Land ikke skulde være en

Konge undergivet, ligesom alle andre Lande i Ver-

den8
. Tliord Kakale9 blev da sendt dertil med Bi-

skop Henrik, for at udfore det Hverv blandt Landets

Folk, at alle skulde erkjende Kong Hakons Regjering

°g forpligte sig til slige Skatteydelser som dekunde

forenes om. Denne Sommer blev Biskop Olaf10

sendt til Gronland; lian skulde der udfore det

samme Hverv 11
.

*) Egentlig over Sønderjylland eller det nuværende

Hertugdomme Slesvig.
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3
) Tilligemed Hamborgerne, de holsteenske Grever,

Erkebiskoppen af Bremen m. fl.

*) Denne Cardinal, Biskop af Sabina (om hvem de ud-

førligste Undersøgelser findes i Estrups Idea kierarchiæ

Romance etc . Ha/n. 1817) var bleven udsendt af Pave In-

nocentius den 4de som hans Legatus a latere eller høieste

Befuldmægtigede, især for at krone Kong Hakon, efter

hans Begjering og tillige for at ordne Bigets (overhoved

vort Nordens) geistlige, samt (som vi snart skulle see) og-

saa dets verdslige Anliggender* Han udvirkede da hos

Kong Hakon mange afNordmændene opkajirede danske og

tydske Skibes Frigivelse, som det nærmere fortælles i Sagaen.
5
) Eller Karls Søn, en Nordmand; fra det heromhand-

lede Aar 1247 til 1260, da han døde i Norge, var han Bi-

skop i Holum Stift, hvor han dog i alt kun opholdt sig

i 5 Aar, i hvilken Tid han (som Finn Johnsen bemærker)

fuldt saameget søgte at udbrede Kongens som Christi

Herredømme i Island.

6
) Indtil den Tid vare Islands Biskopper bievne valgte af

Folket, men Kong Hakon, som stedse pønsede paa Lan-
dets Undertvingelse, fandt det meget tjenligt for sig, selv

at kunne udnævne dem blandt de ham hengivneste nor-

ske Klerke, for ved deres Hjelp at kunne udfore sin Ho-
vedhensigt. • Hertil var ogsaa Biskop Henrik ham særde-

les behjelpelig.

7
) Eller ogsaa: Anslag, Samtykke, Myndighed.

8
) Det var vel Cardinalens erklærede Mening at alle

Lande i Verden burde adlyde een eller anden Konge el-

ler Fyrste; — muelig kunde han og her i Norden fore-

Ur 511ta kcipitula.

Petta haust komu feir utan af Grænlandi Oddr
af Sjolltum, Pall Magnusson ok

1

Knarrar-Leifr.

*) till. Flat.
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t

H

i

r

give det om allo christelige Lande, thi enkelte Stæder, som

Hansestæderne o.fl., der havde fri Forfatning, hunde neppe

henfdres under den Benævnelse. De vare og ellers me-

stendeels, i det mindste af Navnet, undergivne enten den

romershtydshe Keiser eller de andre Hershere over de

Lande, i hvilke enhver af dem laae. De geistlige Ridder-

ordener, bestemte til Hedningers og Vantroes Under-

tvingelse, hvis naturlige Hoved Paven selv maatte være,

gjorde og en anden Undtagelse fra hin i de Dage næsten

almindelige Regel. Vistnok vare Island og Gronland ind-

til den Tid de af Udstrækning største Lande i den chri-

stelige Verden, som havde en republikansk Forfatning.

9
) En Son af Sigvat Sturleson, og saaledes den be-

rømte Snorres Brodersøn, men Fætter til nærværende Sa-

gas Forfatter. Han var, tilligemed sin personlige Fjende

Gissur, Kong Hakon behjelpelig til Islands Undertvingelse,

og døde i Norge (som Lehnshøvding i Skeen) 1256.

10
) Olaf var allerede, efter Annalerne, bleven indviet

til Grønlands Biskop* 1246. Jfr. ellers det næstfølgende

Brudstykke.

»*) Nemlig efter det ovenanførte, at forkynde Pavens,

ved hans Legat udgivne Befaling: at Grønlænderne skulde

ligesom Islænderne .overgive deres Lands Regjering til

Norges Konge; — et besynderligt Forbillede for det fra

Island og Grønland først opdagede Americas Bortshjen-

helse af Paven ,
henved halvtrediehundrede Aar derefter,

til Kongerne af Spanien, dog i Betragtning af andre Skin-

grunde. Hverken Islænderne eller Grønlænderne agtede

dog denne pavelige Befaling synderlig, thi Island kom

først 15 og Grønland 14 Aar derefter under Norges Krone.

Den nyeste Udgaves 10 Bind S. 111-12.

Dette Efteraar
1 kom Odd fra Sjoltum2

,
Paul Mag-

nusson og Knarrar-Leif fra Gronland3
. De hav-
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peirhofåu verit ut
1

IIII vetr, ok sog5u at Græn-
lendi'ngar liefåi gengit undir skaltgildi*, sva ok

at
3

bæta skyldi oli manndrap vift konurig, livart

sem drepnir væri norænir menn eSa grænlenzk-

ir, [ok livart sem peir væri drepnir i bygS eSr

NorSrsetu, ok 4

allt norSr undir stjornuna [skyldi

konungr pegngildi taka
5

,
sem Sturla kvaS:

Norftr likar per allt at auka

ySart vakl um lieiminn kalda,

gegnir munu pvi firSar fagna,

fjornis ålfr und leiSarstjornu

;

pengill hefir par annarr engi

allvaldr enn pu riki lialdit,

lengra reiSa
6
pjoSir pangat

pma dyrS enn roSull skim.

*) Lrutlu, Fl

,

2
) saaU Fl skatta, de (ivrige, 3

) till, Fl.

4
) fro. [ till . Fl. 5

)
saal, Fl,] svå at gjalda Jegngildi cptir, de

6uiige, 6
) telja, Fl,

ANMÆRKNINGER.
1

) Nemlig i Aaret 1261.

2
)
Sjolt (i Flertallets Nævneform) synes at have været

en ellers, saavidt vi vide, nu ubekjendt Gaard i Gronland.

3
)

Disse tre Mænd synes alle at have været Grønlæn-

dere eller boende i Gronland, og have rimeligviis hort til

Landets da mest ansete Indbyggere.

4
)
De havde altsaa for været i Norge (da Kongen fore-

løbig havde vundet dem for sin Sag) og taget derfra til

Gronland i Aaret 1257.

5
) Om NortSrseta vil forekomme udforligere Underret-

ning i Værkets geographiske Afdeling.

6
) Efter Ordet: Vederlag for (den dræbte) Undersaat.
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de været 4 Vintre borte4
,
og berettede, at Grønlæn-

derne havde forpligtet sig til Skats Ydelse, ,
samt

lovet at give Kongen Boder for alleManddrab;livad

enten det var Nordmænd eller Gronlændere der

bleve dræbte, enten dette skete i Bygden eller i de

nordlige Sommeroplioldssteder5
til lige lien under

Nordstjernen, saa skulde Kongen oppebære sin

Mandebod0
. Saa kvad Sturla:

At udvide eders Vælde

i det kolde Himmelhelte

hist hvor lysest Ledestjerne*

glimrer, hoit mod Nord, l lyster.

For liar ingen anden Konning

over saadant Rige liersket,

og din Herlighed udbredes

did hvor Sol ei længer skinner
8
.

7
) D* e. den veiledende Stjerne, Nordstjernen* See

ovenfor II, 569 (Anni. 55.)

8
) Nemlig i Vintertiden, da Solen i Polaregnene aldeles

ikke sees i een eller flere Maaneder.

XXIV. CDDRAG AF STURLUNGA-
SAGA.

Om dette vidtloftige Værl<, ellers bekjendt under Navn

af Islendinga-Saga hin mihla eller Islændernes store Histo-

rie, have vi handlet udforlig her ovenfor I, 65-70, samt om
tvende andre i den heelt eller tildeels indskudte Sagaer,

hvoraf Uddrog allerede ere rneddeelte, II, 749 flg. Det
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der bliver tilbage vedkommende Grønland, indskrænker sig

til følgende faa og korte Uddrag, af hvilket er taget afden

trykte Udgave efter den bedste forden til Grund lagte Codex,

som og nu er jævnfort (ved alle disse Uddrag) med en an-

den gammel, mig Finn Magnusen tilhørende, her benævnt

M. Et tilsvarende Capilel haves vel i Membranfrag-

menterne, men deri meddeles kun et høist ufuldstændigt

Udtog, hvori den omhandlede Grønlænder aldeles ikke

nævnes. B haves heelt i Membranen, og er udskrevet af

den, i hvilken derimod intet af det følgende findes.

Een af de nu ommeldte Sagaer, som vare ældre

end Sturlunga selv, som vi nu have den, og saaledes til-
i

deels ere bievne indrykkede i eller knyttede til den, er el-

lers ikke nu mere til, nemlig Saga GuSmundar dyra eller

Gudmund Dyres Levnet. Deri forekommer følgende korte

Notice om en vis Thorbjørn, kaldet Grønlænder, som ri-

A. 5 patir
y 29 kapituli

Peir porsteinn toku vi'S peim manni erporbjorn

het, ok var kallaSr Grænlendmgr 1

.

*) Grenlendingr, Fl.

ANMÆRKNINGER.
*) Nemlig Thorstein Jonson fra Odde; see Indledningen.

2
) Om denne fra Norge til Island komne, saakaldede

Grønlænder, meldes intet videre i Sturlunga-Saga; — det

B. 4 pdttr 22 kapituli.

I Vestmannaeyjar kom knorr mikill, ok haf&i

verit Grænlandsfar. par voru Jpeir styrimenn

Grimarr
1

ok|Sorli, hann var or HarSangrJ
;
lagSi

Sæmundr gjold a pa sem a aSra menu. Voru peir

eigi allfair, Austmennirnir.

J

) saa/. ogsaa MA>B f Grtjp.i Grimr, Tr . o, J1.



UDDRAG AF STURLUNGA-SAGA. 781

meligviis har været fodt i Gronland eller i andet Fald har

faaet et saadant Tilnavn af idelige Reiser dertil eller et

Slags fast Ophold der, naar han ildie var i Farten. Paa den

Tid da Hdvdingen Gudmund Thorvaldsun, haldet den Dyre

(Dyrebar eller Herlige) i Ofjords Egnen paa Islands Nordland,

laae i Feide med Thorstein Jonson, i Aaret 1199, kom

denne fra Odde paa Sdnderlandet med sin Kone Thordis og

nogle faa Folk til Ofjorden, under det Paaskud, at de ag-

tede at reise ud af Landet med de der liggende norske Han-

delsskibe. Der blev dog ikke noget af, da disses Forne

besluttede at overvintre i Landet. Gudmund og Thorstein,

hver med et talrigt Fdige af deres Tilhængere, kom paa

een Gang til Handelsstedet 5
dog opfdrte de sig nogenlunde

fredelig mod hinanden, og handlede hver for sig med de

Fremmede. Især bemærkes det at de saaledes, fra begge

Sider, indbode visse af Skibsfolkene til Ophold hos sig Vin-

teren over, og i den Anledning meldes folgende:

Udgavens 1 DqcI S. 17G.

Thorstein1 og hans Tilhængere toge mod den

Mand som hed Thorbjorn og blev kaldet Grønlæn-

der2.

er vel mueligt at noget mere har forekommet om ham i

Gudmund den Dyres Levnet, som neppe deri (ligesaalidet

som Rafn Sveinbjornsons) er bleven fuldstændig meddeelt.

Udgavens 2den Deel S. 47.

Tii Vestmanoerne kom en stor Knor, der for

havde vferet Gronlandsfarcr. Den fortes af Grim og

Sorle som var fra Hardanger; og Sæmund paa-

lagde dejn Afgift ligesom andre. Disse Ostmænd

(Nordmænd) vare temmelig talrige1
.



782 UDDRAG AF STURLUNGA-SAGA.

ANMÆRKNINGER.
*) Dette lille StyRKe indfores her blot som et Bidrag til

den grønlandske Sofarts Historie, da man deraf seer, at

meget store Skibe brugtes til den i det 13ae Aårhundrede.

Dette norske Slub ankom til Vestmanoerne i Sommeren

1216, i et uheldigt Tidspunkt. Høvdingen Sæmund Jon-

son paa Odde havde just da faaet den Efterretning, at

hans Son Paul, med mange Landsmænd, var druknet paa

en Reise fra Bergen til Trondhjem; da Paul havde for-

ladt den førstnævnte Stad formedelst et Slags Forfølgelse

fra Indbyggernes Side, ansaae den overmodige Sæmund

Nordmændene overhoved og Bergensboerne især for at

have foranlediget hans Sons og dennes Medreisendes Dod, og

C. 10 \dttr> 12 kapitalt.

Pat sumar er skattr var svariun Hakom konungi

a Islandi, for utan Brandr aboti, ok Ja kom 6lafr

Grænlendmgabiskup til Islands. Annat ar eptir

var vi'gSr Brandr ^biskup til Hola, ok kvam ut til

Islands pa for Hakon konungr til Skotlands.

porleifr reimr var logmaftr.
9

ANMÆRKNINGER.
1

) Nemlig i Aaret 1262.

2
)
Brand Jonsdn, Forfatter eller Oversætter af det bc-

romte bibelsk-historiske Værk, kaldet Stjorn.

3
)
Efter Annalerne led han Skibbrud ved Herdisar-Vi-

gen paa Sdnderlandet.

4
) Biskoppen i Skalholt var nemlig den tredie.

s
)
Kong Hakon vendte ikke tilbage til Norge fra dette
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tog deraf Anledning til at paalægge de norske Kjobmænd,

som kom til Island for at handle, meget betydelige Pen-

geboder; en Deel af disse maatte Grim og Sorle betale.

De bleve naturligviis meget opbragte herover, og dræbte,

for at hævne sig, Sæmunds Broder Orm og dennes Son

Jon
,

da de i næste Aars Sommer horn til Yestmanoerne

for at drive Handel. Ved denne Leilighed ombragde de

og liere Islændere, og bemægtigede sig for en hort Tid

Herreddmmet over Yestmanoerne, indtil de hunde gaae

til S des derfra. Af disse Tildragelser opstode de langva-

rige Stridigheder mellem Nordmændene og Islænderne,

som forst endles med Islands Overgivelse til Norges Konge.

Jævnfor det næstfolgendc Stvhhe.

Udgavens o die Deel S. 129.

Den Sommer da Islænderne havde aflagt Ed paa

at ville yde Kong Hakon Skal1

,
reisle Abbed Brand2

nd af Landet, og da kom Olaf, Grønlændernes Bi-

skop, til Island3
. Næste Aar derefter blev Brand

viet til Biskop paa Holum, og kom tilbage til Is-

land; da vare tre Biskopper der i Landet4. Da
drog Kong Hakon til Skotland5

. Thorleif Reiin

var Laugmand 0
.

•i '

Tog, da han dode samme Aar paa Orhenderne, saa at han

neppe i levende Live har faaet Efterretning om Islæn-

dernes Underkastelse, hvilhen han i ikke mindre end 46

Aar havde sogt at udvirke. See det næstforegaaende

Stykke.

6
)
Hermed stemme Annalerne fuldkommen overeens.

— Jævnfor det næstfolgendc Stykke.
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D. lOpattr 18 kapituli.

Hit næsta sumar eptir andlat Hakonar konungs

andaSist Brgndr biskup Jonsson at Holum. pa

for Olafr Grænlendmgabiskup af Islandi.

XXV. UDDRAG AF DET GAMLE
TILLÆG TIL LANDNAMA.

Bagved de gamle Afskrifter af Landnama, som hore til

dens 4de Hovedklasse, som en almindelig harmonisk Be-

arbeidelse, lindes et Tillæg bestaaende aP forskjellige usam-

menhængende Optegnelser, angaaende Nordens, især Nor-

ges og Islands Historie. Oprindelig skyldes disse, uden

al Tvivl, Are Frode selv, ligesom nogle af dem ogsaa

lindes optegnede bagved hans Kristni- Saga, endskjont

de her diensynligen ere bievne interpolerede eller forsy-

nede med nye Tillæg aP Landnamas sildigere ForPattere

eller Bearbeidere, nemlig Styrmer Frode eller Sturla

Thordson og Hauk Erlendsdn, hvilken Sidstnævnte ikke

synes at have optaget dem i dette sit Værk, formodentlig

aP den Aarsag at han vel indsaae deres rette Beskaffen-

hed og Tilblivelsesmaade. De stemme ellers tildeels over-

eens med det 'fillæg til eller Fortsættelse aP Kristni-Saga,

hvorom vi have handlet ovenfor I, 43-49. Blandt disse

Optegnelser ere de f digende, angaaende de Grdnlandske

Biskopper, Podte udenfor Island, som havde besogt dette

em nofn biskupa peirra lillendrn, er verit

liafa å Islandi ... Olafr Grænlendmgabiskup, ...
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Udgavens 3die Deel S. 307.

I den næste Sommer efter Kong Hakons Død1 do*

de Biskop Brand Jonson paa Holum. Da reiste

Olaf, Grønlændernes Biskop, fra Island2.

%

ANMÆRKNINGER.
1

) Nemlig i Aaret 1264.
2
) See det næstfølgende Stykke. De foranforte Beret-

ninger bekræftes ogsaa af Middelalderens Islandske Annaler.

Land eller opholdt sig der i nogen Tid; — dog angaaer

Noticen sely alle saadanne fremmede Biskopper overho-

ved, ligesom de Efterretninger af selvsamme Art, hvil-

ke Are, efter Teit Isleifsons Beretning, havde meddeelt

i sine.Schedæ. I Tillægget tilfoies Arnald, Grønlænder-

nes Biskop, som kom til Island, hvor han opholdt sig i

nogen Tid, 25 Aar forend Are døde, og denne Opteg-

nelse skyldes da uden Tvivl hamselv; jfr. ovenfor II, 672,

684 o. f. De sildigere Biskopper Jon og Helge ere ri-

meligst tilfoiede af Styrmer Frode, men den sidste, Olaf,

enten af Sturle Thordson eller Hauk Erlendson.

Stykket er udskrevet af den paa det store Kongelige

Bibliothek nylig fundne Pergaments-Codex. Den er vel

ikke meget gammel (skjondt yi for Tiden ikke med Sik-

kerhed kunne bestemme dens Alder), men er dog vistnok den

egentlig ældste Afskrift af' det heromhandlede Tillæg blandt

dem som nu haves. Det her meddeelte stemmer ganske

overeens med den sidst trykte Udgave.

••

Disse ere Navnene paa de udenlandske1 Biskop-

per, som have været paa Island. . . . Olaf, Grønlæn-

dernes Biskop2
. . . Arnald, Grønlændernes Biskop3

,

Grønlands historiske Mindesmærker, 2 Bind. (50)
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Arnaldr Grænlendinga biskup, Jon Grænlendinga

biskup ok Helgi Grænlendinga biskup.

ANMÆRKNINGER.
1

)
Kan og oversættes: Udenlands fodte. Jævnfor vor

5te Anmærkning i Slutningen. ..

a
) Her nævnes den af de gronlandske Biskopper, forst,

som kom sidst (1262) til Island af dem alle. Her see vi

altsaa tydelig en sildigere Interpolation, som ved Uagtsom-

hed er tilfoiet paa et urigtigt Sted; see ellers ovenfor II,

774, 777, 782-784. De folgende Biskopper nævnes alle

i den rigtige chronologiske Orden.

3
)
Ankommen til Landet 1123. See ovenfor II, 785.

*) Den anden af dette Navn. Han var to Gange paa

Island, den sidste Gang 1202. See ovenfor II 764 o. f.

XXVI. UDDRAG AF BISKOP ARNE
THORLAKSØNS SAGA.

Irerne Saga er udgiven af det Islandske Literære Sel-

skab, som Fortsættelse af Sturlunga-Saga, til hvilken den

tit i gamle Haandskrifter er fSiet, eller Værkets 4de Deel

(i 4to). Vi kunne henvise nærmere herom til Amtmand

B. Thorsteinsons Fortale og Saga-Bibliothekets 1ste Deel

S. 326, men om de Haandskrifter, som ere bievne benyt-

tede ved Udgaven, tillige til dennes 1ste Binds Fortale.

Arne Thorlakson (fodt 1237) forestod Skalholts Bispe-

domme fra 1269 til sin Ddd 1298 ,
og er især bekjendt

.

som Hierarkiets ivrigste Befordrer i Island. Samtlige

Lærde, som have gjennemlæst hans Saga, ere af den, uden

Tvivl rigtige Mening, at en samtidig Geistlig har forfat-

tet den; vi antage det for temmelig vist at den er skreven
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Jon, Grønlændernes Biskop4
,
og Helge, Grønlæn-

dernes Biskop5
.

a
) Han var Bishop paa Gronland omtrent fra 1212 til

1230; — at eller naar han har været paa Island, finde vi

ikke optegnet paa noget andet Sted ;
det er dog sandsyn-

ligst, at han har været der i sine yngre Aar med hans

Fader OgmundRafakoll, som handlede og foer paa Island 9

see 'ovenfor II, 756—758; — Erik, Grønlændernes ældste

Biskop, ommeldes ikke her blandt de udenlandske, fordi

han var en fodt Islænder. Han reiste tilsidst fra Gron-

land til America ,
men hvad vi vide om ham, forbeholde

vi os at udvikle paa sine Steder i Værkets 3die Bind

af hans Sosterson, Arne Helgeson, hvis Familieforhold og

bestandige Yndest hos Morbroderen ndie omhandles

strax i Sagaens Begyndelse; rimeligviis var den yngre

Arne bleven opdragen af den ældre, og det er vist, at

hin ledsagede denne som hans Præst eller Capelian paa

Reisen til Norge 1288, og paa den norske Kong Eriks,

kaldet Præstehaders Ledingstog til Danmark 1289 ,
samt

ellers indtil deres fælles Tilbagekomst til Island 1291.

Ham overdrog Morbroderen ogsaa, da han 1297 at-

ter reiste til Norge, Bispedømmets hele Forvaltning,

hvilken han, efter Biskoppens Ddd 1298, kora til at be-

holdo som hans Eftermand. — Ingen kunde saaledes be-

dre være i Stand til at beskrive Biskop Arne ThorlaU-

sons Levnet, eller have storre Lyst dertil end hans elskede

Sosterson, Præst, Secretair og fortroligste Ven. Levnets-

beskrivelsen er overhoved saa noiagtig, at den maa grunde

sig paa Biskoppens egne Dictater, Dagboger, Visitats- og

Copieboger, saa at den enten maa være begyndt at affat-

tes i hans levende Live (altsaa i det 13de Aarhundredej

eller ogsaa strax efter hans dodelige Afgang. Saaledes

berettes da her (i Brudstykket B) en gronlandsk Biskops

(50*)
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Indvielse af et Oienvidne, som efter de gamle islandske

Forfatteres Maade her nævner fcig selv i tredie Person.

Sagaen slutter med korte Notieer om Biskop Arne Helge-

son. Den sidste meget korte, om hans Dod 1320, er sik-

herlig en Interpolation, tiifoiet af en nyere Afskriver.

A. Ur 23 kapitula.

A |>essu sama ari andaSist* herra Nicolaus påvi

. .. pa andaftist 6lafr Grænlendinga biskup.

'
*) haffii andast, M*

ANMÆRKNINGER.
') som Magnus den Sjette, Norges Konge (kaldet Lag-

abcetir) dode, nemlig 1280.

B. Ur 69 da kapitula.

Herra Årni biskup let ut in festo sancti Ægidii .

.

Toku peir Krakuvaftir' uti fyri pråndheimsmynni

næsta dag eptir krossmessu, SiSan sigldu peir

til NiSaross, ok var herra biskup par um vetrinn,

ok haféi herbergi i Marni bospitali'. Varu pessir

menn pa me<5 honum : sira Årni, systurson hans ok

kapallm* hans*, ok sira [Ormr Dagsson*, pessu

næst
6 kvam sira Sighvatr or Roma me§ pallium, ok

logSu peir pat a herra Jorund erkibiskup Årni

Stafangrs biskup ok Årni
1
Osloar biskup, in domi-

nica XX8

,
ok i pessari messu vig8i Jorundr erki-

/ _
' * _

‘) Biskupsvåftir, E. 2
) spitali, ^,2?, C,JS, Cr. />. 3

)
kapellan,

de samme•
4
) sd varfi hiskup eptir hann, den Mand blev Bishop

efter hans Dod, till. de samme s
) fra fJ6n Ormsson ok Ormr

Dagsson, j4,G, E,p,} Jdn Ormsson ok sira Jdn Dagsson, B, Gt%

$
) nær, Af, ’) Eyvindr, Bf E, C, E, Gn, pt M.

8
) petta

haust, tiIL de samme.
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Blandt de Haandskrifter, vi her have kunnet Unde,

kunne vi ikke skjonne, at noget var bedre end det, som

er blevet lagt til Grund for Udgaven, og hvilket vi saa-

ledes have fulgt i disse korte Uddrag, samt tillige efter

Udgaven bemærket de i den forekommende Varianter.

A. Udgavens Side 42.

I dette samme Aar1 dode Hérr Nicolaus Pave2
...

Da dode ogsaa Olaf, Grønlændernes Biskop3
.

2
) Nicolaus den 3die.

3
) Hermed stemme Annalerne overeens. Jfr. ovenfor

II, 787.

B. Udgavens Side 109-110.

Hen- Biskop Arne gik til Soes1 paa St. Ægidius’s

Dag2
. De kom til Kragevaade3 udenfor Indlobet

til Trondlijemsfjorden næste Dag efter Korsmisse4
.

Derefter seilede de til Nidaros3
,
hvor Herr Biskop-

pen opholdt sig Vinteren over, og havde sit Her-

berg i Maries Hospital6. Disse Mænd vare da hos

ham : Sira
7 Arne, hans Sosterson, og Capelian8

,
og

Sira Orm Dagson9
. Dernæst kom Sira Sighvat10

fra Rom med Pallium11
, med hvilket Arne, Stavan-

gers Biskop, og Arne, Oslos Biskop, beklædte Er-

kebiskoppen Herr Jorund12 den 20de Sondag13

;
og

i den Messe viede Erkebiskop Jorund, som for

havde været Biskop til Hammer, Thord til Biskop

over Gronland14
,
og tilligetped ham Arne,Skalholts

Biskop
,
og Thorstein

, Biskop af Hammer. Dette
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biskup
,
er a$r hafåi verit biskup i Hamri

,
porS

biskup til Grænlands
,
ok meS lionum Arni Skal-

aliolts biskup okporsteinn biskup af Hamri. petta

var liinn næsti drottinsdagr eptir festum beati Dio-

nysii, en erkibiskup lcvam lieim a§r næsta drott- ^

insdag fyrir Micliaelis messu.

ANMÆRKNINGER.
-

*) Fra Ofjorden paa Islands Nordland.

2
) Nemlig den 1ste September 1288.

3
) En Udhavn, nu baldet Kragevaag, ved den sondre

Side af Indlobet.
* •

4
) Om Hosten (Korsets Ophoielse), altsaa den 15de ^

September. ,

*) Nu Staden Trondhjem.
6
) Rimeligviis et Kloster -Hospitium og i Nærheden af

den forrige Marie-Kirke (forskjellig fra den nyere af dette

Navn, i Nærheden af Krist- Kirken eller den- nuværende

Domkirke). Trondbjems nuværende Hospital, som har sin

egen Kirke og Præst, er en langt nyere Stiftelse forsvage

og aldrende Lemmer.
7
) En Titel for fornemme Præster i Norge og Island,

i Middelalderen; — nu tillægges denne Titel enhver, som

er viet til Præst i Island. Det er af samme Oprindelse

som det engelske sir
9
franske sirej sieur o. s. v.

8
) Formodentlig Sagaens Forfatter, see Indledningen. ^

9
) Ligeledes en Præst fra Island.

10
) Provst og Kannik i det Thronhjemske Doracapitel,

som var bleven sendt fra Erkebiskoppen til det pavelige

Hof.
1 *) Et helligt Klædebon, hvormed Paven, mod betyde-

lige Gebyrer, pleier at benaade hoie Prælater.

l2
) Han forestod dette Embede fra 1288 til sin Dod

1309.

A
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var den næste Sondag efter den hellige Diony-

sius’s Fest15
,
men Erkebiskoppen var kommen hjem

forud den næste Sondag for Mikkelsdag.

1

3

) At sige : efter Trinitatis.

14
)
Om ham mere paa sine Steder i 3die Bind.

1 s
) Som indfalder aarlig den 9de October. Den store

Hoitidelighed gili altsaa for sig den 16de October.

Tillæg oo Rettelser. Side 78 Linie 9: dåttur
,
systur 1.

dåttur systur uden Comma. S* 107 L, '21# K* 1. L, 23 •

mjålkrilt 1. mjdlkrlit ; 108,24: ingen Skade 1. ingen stor Skade;

117, 7: gaf 1. gav; 124, 26 efter Efteraar tillægges: Ved Vinte-

terens Begyndelse kom de til Eriksfjorden; 155, 26: Helgi 1.

Helga ; 27: han 1. hun; 217, 34: efter Anm. tillægges 152, 155)

222, 27: Grænaland 1. Grænland ; 224, 3: ok borttages; L# 21:

hann 1, konungr; 32: Vindland 61 L Vinland 61 nemlig Vind-

land med et Punct over d f
som betyder at det skal udslettes;

299, 32: bjartabldtii 1. hjartabUtfi ; 304, 3: or

3

1. oss} 328,

20 : offi 1. ofsi i 512, 16: bisi 1. bi&r $ 548, 23: ok udslettes; 669,

15 XVII 1. XVIII-, 781,6: Dyrebar 1. Dyrebare.
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